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Bevezető
Kedves 5. osztályos tanuló!
Szeretnénk, ha a tanév során hasznos segítőtársad lenne ez a munkafüzet. Reméljük,
hogy már átlapoztad, megismerkedtél vele, elidőztél egy-egy érdekes feladatánál.
Biztosan azt is észrevetted már, hogy a fejezetek a tankönyvi anyag sorrendjét követik. A munkafüzet kérdései és feladatai segítségedre lesznek az irodalmi művek tanórai
és otthoni feldolgozásában. Reméljük, érdekesnek találod majd őket. A fejezeteket ös�szefoglalás zárja, amely megkönnyíti a tanultak felidézését és a rendszerezést. Sokszor
biztatunk majd arra is, hogy készíts illusztrációkat egy-egy műhöz.
Ne feledd, a pontos és szép munka dicséri mesterét! Legyél igényes magaddal szemben! Figyelj írásod külalakjára és a helyesírásra!
Bízunk benne, hogy a munkafüzet segítségével még inkább megszereted az olvasást,
és az irodalmi alkotások jó barátaiddá válnak. Hiszen minél jobban megismerkedsz egy
művel, annál közelebb kerül hozzád.
Egész évi munkádhoz sok sikert, kellemes irodalmi barangolást kívánunk!


A munkafüzet készítői

m

ó
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A könyvek varázsa
A könyvek bűvöletében
Kuckó – Olvassunk együtt! – Móra Ferenc: A századik könyv
1. 	Dolgozzatok párokban! Írjatok a pókhálóábrába olyan szavakat, amelyek az olvasás

szóról az eszetekbe jutnak! A megbeszélés után karikázzátok be azokat a kifejezéseket, melyeket a legtöbben lejegyeztetek!

OLVASÁS

2. 	Minden szavát megértetted A századik könyv című írásnak? Ha igen, karikázd be a
kérdésekre adott helyes válasz számát! Segít a Magyar értelmező kéziszótár is.

a) Mivel ír az, aki plajbászt használ?
		 1. Lúdtollal és tustintával.			
2. Ceruzával.
					
3. Töltőtollal vagy golyóstollal.
b) Hol helyezkedett el a falusi házakban a tisztaszoba?
		 1. Az utcára néző szoba volt. 		
2. Hátrafelé, az udvarra nézett.
					
3. A udvarról belépve ide jutottunk.

3. a ) Mutass rá a fotón a mestergerendára!

b) Írd le, miből készült, mi az alapanyaga!

c) Jegyezd le, mit tartottak az olvasott történetben a ház mestergerendáján!
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A könyvek varázsa

Kuckó – Olvassunk együtt! – Michael Ende: Előszó helyett: szigorúan véve (részlet)
1. 	Melyik szereplőhöz kapcsolódnak az alábbi szavak? Írd őket a megfelelő helyre, majd
alkoss velük egy-egy mondatot a történetnek megfelelően! A szavakat toldalékolhatod, és ki is egészítheted őket továbbiakkal. Ne feledkezz el az olvas szóról sem!
lift

konyha

konnektor

villamos

egérlyuk

étel

lázmérő

iskola

Anya: 

Mondat: 


Kisöcskös: 

Mondat: 


Cica: 
Mondat: 



2. 	A betűkört három közmondás betűi alkotják. Jegyezd le azokat a vonalra, majd írd

melléjük a magyarázatuk betűjelét! (Figyelj a mondatkezdő nagybetűkre, és tedd ki a
vesszőket is!)

Ö P AT N I
R
Ö
L
AMY
IL Y E N
AKÖNY

1. 
2. 
3. 
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	a)	Csak sok olvasással válhatunk művelt emberekké, legtöbbet a jó könyvből tanulhatunk.
b)	Könnyebb tanulni, mint nehéz testi munkát végezni.
c) Abból, hogy milyen könyvet olvas valaki, az is kiderül, hogy miféle ember.

3. 	Győzz meg egy gyereket, aki naponta több órát tölt a számítógép előtt – és szin-

te már a monitor rabjává vált –, hogy nagyon sokféle hasznos és értelmes időtöltés
közül választhat! Az írást a füzetedben is folytathatod, érveid megfogalmazásakor
pedig kiindulhatsz a rajzokon lévő tevékenységekből is.
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Család, otthon, nemzet
Család, otthon, nemzet – a versekben, lírai alkotásokban
Weöres Sándor: Ó ha cinke volnék
1. 	Egészítsd ki a szöveget az odaillő szavakkal, kifejezésekkel!
Segít a tankönyv 13. oldalán található táblázat is.

	Az Ó ha cinke volnék című mű
	alkotás, hisz a szerzőjét ismerjük. Formája szerint nem próza,
hanem

.

A költemény 


,
tagolódik.

2. 	a) Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek igazak a dal műfajára!
		
L
		
P
		
R
		
A
		
Í

Egyszerű érzelmeket, hangulatokat és gondolatokat fejez ki.
Epikai műfaj, eseménysort, történetet mond el.
A beszélő leggyakrabban egyes szám első személyben szólal meg.
A költői kifejezőeszközök gazdag használata és a zeneiség jellemzi.
Szerkezete egyszerű, világos.

b) Tedd helyes sorrendbe a bekarikázott betűket, és írd le a megoldást! 
c) Magyarázd meg, hogyan kapcsolódik a dal műfajához a megfejtésben szereplő szó!
		

		


3. 	a) Adj címet az oldalon található fotónak!

		


b) Indokold meg, miért kapcsolódik / nem kapcsolódik a kép a vershez!
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Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér
1. 	Versenyezzetek! Ki találja meg leggyorsabban a versben azt a négy szót, amelyek
a következő szavak után olvashatók? A kétjegyű mássalhangzót két négyzetbe írd!
kék
illatos
malom
ropogósra
Megfejtés: 
A megfejtés úgy kapcsolódik a műhöz, hogy



2. 	Indokold meg, miért kapcsolódik / nem kapcsolódik a vershez az 1. feladat melletti kép!





„

3. 	Ismerd fel, milyen rímfajta jellemzi az alábbi szövegeket! Írd a sorok végére a megfelelő betűjeleket is! Segít a tankönyv 17. oldalán található táblázat.
„Jön az ősz, megy a gólya már, ___
Hideg neki ez a határ;		
___
Röpűl, röpűl más országba,
___
Hol jobban süt a nap rája.”
___
(Petőfi Sándor:
Jön az ősz, megy a gólya már…)

„A szerelem, a szerelem,
___
A szerelem sötét verem;		
___
Beleestem, benne vagyok,
___
Nem láthatok, nem hallhatok.” ___
(Petőfi Sándor:
A szerelem, a szerelem…)
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„
„

Család, otthon, nemzet

„Az égi fények ezredénél		
___
A lyányszem tündöklőbb vala, ___
S mégis, ki hittem súgarának, ___
Haj, engem mégis megcsala!” ___
(Petőfi Sándor: Vadonban)

„Ez a kislány selyemágyát
___
magasra vetette, 		 ___
Barna legény a kalapját
___
Rajta felejtette.”			
___
(Népdal)





„Hegy, fa, ház, ember, patak
___
És ki tudja, még mi minden? ___
Tűnedez föl szemeimben
___
S oszlik el, mint köd-alak.”
___
(Petőfi Sándor: Vasúton)

„Eszembe jutottál,		
Kicsiny kis leányka,		
Te a nagy világnak 		
Legnagyobb gyémántja!”		





___
___
___
___

(Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…)

4. 	A versben a lírai én egy gyermekkori emlékét beszéli el, melynek során a malomban megőrölt lisztből ropogós kenyér lett. Rajzold le az egyik képet!
a) „Búzát vittem a malomba”
b) „Sütött is az új búzából / olyan kenyeret”

9
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Arany János: Családi kör
1. 	Írd a szómagyarázatok mellé a megfelelő kifejezéseket!
rög

üszök

venyige

Parázsló végű fadarab:
Kemény földdarab:

pitvar

Száraz szőlővessző:
A parasztház egyik helyisége:

2. 	Kikhez kapcsolódnak az idézetek? Írd a betűjeleket a megfelelő helyre!
 ) „kenyeret kér s majszol”; b) „a tűzre venyigét rak”; c) „Vasalót tüzesít: új ruhája kéa
szen”; d) „elszűri a tejet”; e) „tűzkigyókat rajzol”; f ) „Beszél a szabadság véres napjairul” g) „Homlokát letörli porlepett ingével”; h) „kedveli a verseket, nótákat”; i) „Béna
harcfi”; j) „Kiteszi középre a nagy asztalszéket”
Édesanya: 

Édesapa: 

Nagylány: 

Nagyobbik fiú: 

Kisebbik fiú: 

Koldus: 

3. 	Érvelj a Családi kör ismeretében amellett, hogy az alkotás műfaja életkép!

Mutasd be, miként van jelen a műfaj legalább két ismertetőjegye az adott műben!
1. érv: 

2. érv: 


4. 	A régi parasztház jellegzetes tárgyait láthatod a képeken. Nevezd meg azokat, majd
beszéljétek meg közösen, mire használták őket!

Neve: 

Neve: 

Neve: 

10
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Család, otthon, nemzet

Petőfi Sándor: Egy estém otthon
1. 	Ha a jobb oldali oszlopban a betűket helyes sorrendbe teszed, megkapod a bal oldali oszlop szavainak rokon értelmű kifejezéseit. Írd le a szavakat a vonalra, és kösd
össze őket rokon értelmű párjukkal!
makacs
•
•
értéklente
hitvány
•
•
önjefű
haszontalan
•
•
csapvalóni
koplal
•
•
váloszal
felel
•
•
zikéhe

2. 	Melyik versre jellemző a meghatározás, melyik műből idéztünk? Írd a számot a
megfelelő helyre! Ha mindkettőre igaz, a közös részbe írd a számot!
Egy estém otthon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Családi kör

Műfaja életkép.
Petőfi Sándor írta.
Arany János alkotása.
A szabadságharc leverése után, 1851-ben
keletkezett.
Műköltészeti alkotás.
Formája vers.
Dunavecsén keletkezett, 1844-ben.
„a földön nekem van
Legszeretőbb anyám!”

3. 	Párosítsd a szólásokat, közmondásokat azok jelentésével! Jegyezd le az összeillő
párok betűjelét és számát!
a) Megesik a legjobb családban is.
b) Nem esik messze az alma a fájától.
c) Kicsi a ház, nagy a kapu.
1. Amilyenek a szülők, olyanok a gyerekek is.
2. Mindenkivel előfordul ilyesmi, épp
ezért nem kell szégyellni.
3. Szegény, de nagyon vendégszerető
a család.
a) –

, b) –

, c) –

Petőfi Sándor szülőháza Kiskőrösön
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4. 	Mit szoktál csinálni otthon esténként? Folytasd a megkezdett mondatot!
Nekem egy estém otthon úgy telik, hogy…





5. 	Rajzold le a családodat úgy, mintha fotót készítenél! Színes ceruzát használj, a beál-

lítást te magad határozd meg! Nevezd meg a családtagokat, írd le a becenevüket is!
Sorold fel szóban a lerajzolt emberek néhány jellemző külső és belső tulajdonságát is!
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Család, otthon, nemzet

Petőfi Sándor: Füstbement terv
1. 	Igazak-e (I) vagy hamisak (H) a versről szóló állítások? Karikázd be a megfelelő betűt!

!

I

H

A költeményben a vers beszélőjének az édesapjához fűződő kapcsolata kap hangsúlyos szerepet.

I

H

Petőfi 1844-ben vándorszínészekkel járta az országot, és útját megszakítva kereste fel a szüleit Dunavecsén.

I

H

A mű utolsó versszakában azt is olvashatjuk, hogyan szólítja meg
a vers beszélője a szüleit.

2. 	Csoportokban dolgozzatok! Lássátok el minél több információval a gondolattérképet! A vonalon kívül is dolgozhattok.
műfaj: 
rímfajta: 

eredet: 

műnem: 
forma: 

Füstbement terv

3. 	Csúsztasd egymásra gondolatban a két ábrát, és írd le a fehér alapon maradt betűket! Olvasd össze a betűket, és megtudod, hogyan hívták Petőfi Sándor szüleit, és
azt is, hol született a költő. (A kétjegyű mássalhangzókat két négyzetbe írtuk.)
H

B

R

Á

Ú

L

Z

I

N M Á

T

I

R

L

D

I

I

A

K

P

E

T

Ó

I

R

D

O

V

V

N

B

I

V

C

S

S

E

I

S

E

T

O

V

Á

A

A

N

K

I

S

Z

T

K

P

Á

A Ö A N S

B

Ő R

Megfejtés: 
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Petőfi Sándor: Magyar vagyok
1. 	Milyen sorrendben keletkeztek az alkotások? Állítsd őket számozással sorrendbe!
Az első helyre a „legidősebbet” írd!
Füstbement terv

		
Nemzeti dal

		
Magyar vagyok

Családi kör

		

2. 	Válaszolj a kérdésekre a vers szövege alapján! Idézhetsz is a műből.

a) A költemény 1. versszaka Magyarország természeti tájaira és szépségeire hívja fel
a figyelmet. Írd le pontosan, mely tájakat említi a beszélő!

		

		

b) Válaszolj a költemény 2. versszaka alapján! Mit csinál a lírai én, ha nagyon örül?
		

		 Magyarázd meg, miért víg az arca akkor is, ha egyébként bánatos!
		

		
c) A vers 3. versszaka a dicsőséges múltat idézi fel. Említs a versből szavakat, szókapcsolatokat, amelyek erre az időszakra utalnak!
		

		

d) Elveszett a múlt dicsősége, a magyarság hallgatásba menekült. Idézz a 4. vers
szakból, és igazold ezt a megállapítást!
		

		

e) Bizonyítsd az 5. versszakból vett idézetekkel, hogy a beszélő hazaszeretete és hűsége mindörökké megmarad!
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3. 	Értelmezd a következő kifejezéseket a vers szövege alapján!
a) „Egekbe nyúló kősziklák”: 
		

b) „rettegé a föld kirántott kardunk”: 
		

c) „Európa színpadán mi is játszottunk”: 
		


4. 	Nevezd meg, milyen nemzeti jelképeket látsz a fotón! Készíts az egyikről legalább
négy mondatból álló leírást!
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Részösszefoglalás
1. a) Ismerd fel, kik láthatók a képeken! Írd a költők nevét a megfelelő helyre!

b)	Írd a képek alá azoknak a verseknek a címét, amelyekkel ebben a fejezetben ismerkedtél meg! Petőfi Sándorhoz három verscímet is tudsz írni. Először annak
jegyezd le a címét, amelyik számodra a legemlékezetesebb volt!
c)	Írd a kis lapocskákon olvasható jellemzők számát a megfelelő helyre! Egy-egy
számot több helyre is írhatsz.
d)	Petőfi mellett a többi költő esetében is jegyezd le még egy-egy költeményük címét!

Név:


Verscímek:




Jellemzők száma:


Név:


Verscímek:




Jellemzők száma:


Név:


Verscímek:




Jellemzők száma:


Név:


Verscímek:




Jellemzők száma:


1. dal

2. életkép

4. félrím

5. hazafias programvers

6. keresztrím

7. 1851

8. Dunavecse

9. páros rím

3. elvágyódás és visszatérés
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2. 	Találd ki a fejezetben megismert alkotókat a Ki vagyok én? című játékkal! Egyszerre
mindig egy-egy információt olvass el, a következő mondatot takard le! Három, kettő, egy, illetve nulla pontot adj magadnak, attól függően, hogy mikor sikerült kitalálnod a költő nevét!
Édesapám kitagadott, mert nem akartam az ő mesterségét folytatni.
1844 júliusától már a Pesti Divatlap segédszerkesztője leszek.
Egyik versemben „füstbement” tervemről írtam.
Név: _________________________________ Pont: ____________
Petőfi Sándort a jó barátomnak tudhatom.
A Toldi című költeményemmel majd 6. osztályban ismerkedtek meg.
Az „Este van, este van” kezdetű versemet már nagyon sok gyerek megtanulta.
Név: _________________________________ Pont: ____________
Tizennégy éves koromban jelentek meg az első verseim.
A Bóbita és a Ha a világ rigó lenne című köteteknek is én vagyok a szerzője.
Műveim ritmikusak, sok versemet meg is zenésítették.
Név: _________________________________ Pont: ____________

3. 	Kösd össze a rímfajta nevét a rímképletével!

páros rím

ölelkező rím

félrím

aaaa

bokorrím
xaxa
abab

keresztrím
aabb

abba
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Család, otthon, nemzet – a mesék, a mondák és a mítoszok világában
A mesék bűvöletében
1. 	Karikázd be a mesékre jellemző igaz állítá-

sok betűjelét!
a) Eredet szerint a mese népköltészeti és
műköltészeti alkotás is lehet.
b) Minden mese prózai formájú, verses
mesék nincsenek.
c) A mesék történetet beszélnek el, az epika műnemébe tartoznak.
d) A leggyakoribb meseszámok: 3, 7, 12,
77, 99.
e) A történet végén mindig a jó győz, a rossz pedig elnyeri a méltó büntetését.
f ) Minden mese szájhagyomány útján, élőszóban terjed.

2. 	a) Nevezd meg Az okos lány című mesében szereplő tárgyakat!









b) Egészítsd ki a hiányos mondatokat a mese szövegének megfelelően!
		A király legelőször azt kérte a lánytól, hogy a százesztendős kenderből fonjon
____________________________. A lány azt válaszolta, hogy a király csináltasson
előbb a sövénykerítésükből __________________________________. A király második kérése az volt, hogy a lány _________________________________________
__________________________. A lány azt felelte, hogy előbb a király __________
____________________________________. A király harmadjára azt kérte a lánytól, hogy „menjen is meg ne is; köszönjön is meg ne is; vigyen is ajándékot meg ne is”.
Erre a lány 
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3. 	Nevezz meg az 1. feladat képein látható meseszereplők közül minél többet!




4. 	Alsó tagozatos korodban sok állatmesével ismerkedtél meg, ahol a szereplőknek

emberi tulajdonságaik vannak. Írj olyan szóláshasonlatokat, amelyekben a rajzokon látható állatok valamelyik tulajdonsága szerepel! Például: erős, mint a bivaly.
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Kuckó – Olvassunk együtt! – Tündérszép Ilona és Árgyélus
1. 	a) Tedd időrendbe számozással, milyen sorrendben jelentek meg a mesében a következő csodás elemek!

		
__ Az almafa minden éjjel virágzott, és meg is
ért rajta az aranyalma egy éjszaka alatt.
		
__ A köpönyeg, a bocskor és az ostor oda juttatta a gazdáját, ahová az menni akart.
		
__ A Nap, a Hold és a Szél emberi alakban szerepelt a mesében.
		
__ A sánta farkas segített a királyfinak, száz meg száz esztendeig vitte a hátán.
b) Nevezd meg, melyik csodás elemhez kapcsolódik a tankönyvi rajz!
		

		


2. 	Írj példákat a meséből a következő meseszámokra!



3



12















100

3. 	A mesekezdet és a befejezés mellett az állandó kifejezések is a meseformulák fontos elemei. Egészítsd ki a következő hiányos kifejezéseket a mese szövege alapján!
„fele vagyonát _________________”

„hűlt helyét _________________”

„Hol jársz erre, ahol 

”

„Hipp-hopp! 

”
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Fehérlófia
1. 	Fehérlófia meséje a következő, gyakori mesekezdéssel kezdődik: „Egyszer volt, hol

nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl volt, volt a világon egy fehér ló.” Olvasd
el az Óperenciás-tenger kifejezéshez kapcsolódó szöveget, és válaszolj a kérdésekre!
Hogyan alakulhatott ki az Óperenciás-tenger elnevezés?
Az Óperenciás-tenger kifejezéssel gyakran találkozunk a mesékben. Olyan távoli és ismeretlen helyet jelent, amely
a világ szélén található, a valóság és a
képzelet határán. A szó eredetének és
jelentésének magyarázatára számtalan
elképzelés született, de egyik sem igazolható teljes bizonyossággal.
A legismertebb nézet szerint az Enns
folyó nevéből ered az elnevezés. A honfoglalás idején Magyarországhoz tartozott egy
rész a mai Ausztria és Morvaország területéből. Itt folydogált az Enns folyó, amely hazánk akkori határát jelentette. A folyó neve a tartomány (Ober-Enns) elnevezésében is
felfedezhető. Az arra járók valószínűleg rosszul ejtették az Ober-Enns nevet, és messzi
útjukról hazatérve arról meséltek, hogy túl jártak még az „Óperencián” is. Az Enns folyó – mivel igen nagy víz volt – az emberek képzeletében „tengerré” hatalmasodott.
Így alakulhatott ki aztán a népmeséinkre oly jellemző Óperenciás-tenger kifejezés.
(A Magyar etimológiai szótár és a Magyar néprajzi lexikon szócikkei nyomán)

a) Húzd alá a szövegben, hol található a mesék szerint az Óperenciás-tenger!
b) Fejezd be a mondatokat az olvasottaknak megfelelően!
		 Az Enns folyó azért hatalmasodhatott tengerré az emberek képzeletében, mert
		

		 Az Óperenciás-tenger elnevezés magyarázatára sok elképzelés született, de
		

		 Az Enns folyó ma már nem tartozik hazánk területéhez, de 
		

c) Mely fogalmakhoz kapcsolódnak a következő szavak?
		akkori: 				 legismertebb: 
		messzi: 				 számtalan: 
		nagy: 				 ismeretlen: 
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d) Keresd ki a szövegből, és írd le a szó rokon értelmű megfelelőjét!
sokszor: 			
messze fekvő: 
feltehetőleg: 			
jelenlegi: 

2. 	a) A mese elolvasása előtt gondolkodj el a címen, és nézegesd meg a tankönyvi illusztrációkat!
b) Jósolj! Miről fog szólni a történet? Írj le néhány gondolatot!

		

		

		

		

		

		

c) 
Olvassátok fel egymásnak a leírtakat! Szóban indokoljátok meg, mit miért
írtatok!
d) Beszéljétek meg a mese megismerése után, miben tért el jóslatotok az olvasottaktól!

3. 	Fehérlófia nemcsak a felvilágban (a földön) vívta meg harcát, hanem az alvilágba

(másvilágba) is leszállt. Itt legyőzte a gonosz erőket, majd ismét visszatért a felvilágba.
a) Színezd ki kékkel azokat a helyszíneket, amelyek a mese története alapján a felvilágon találhatók! Piros színnel az alvilág helyszíneit jelöld!

R

griffmadárfészek

V

rengeteg erdő

D vár ezüsterdővel és ezüstmezővel

T

a király palotája

Á kunyhó

Ú

Vasgyúró kastélya

O vár aranyerdővel és aranymezővel

N

vár rézerdővel és rézmezővel

b) Írd le a karikákban lévő betűket abban a sorrendben, ahogy a történetben követték egymást a betűk mellett lévő helyszínek!
		Megfejtés: _________________________________
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c) Magyarázd meg, hogyan kapcsolódik a megfejtésként kapott szó Fehérlófia történetéhez!
		

		

		

d) Csoportokban dolgozzatok! Gyakoroljátok a mesemondást a helyes sorrendbe
tett helyszínek alapján mondatstafétában!

4. a) Csoportosítsd a mese szereplőit a megadott szempontok alapján!
		
Fehérlófiát segítő szereplők
		
______________________________
		
______________________________
		
______________________________

Fehérlófiát hátráltató szereplők
__________________________________
__________________________________
__________________________________

b) Nevezd meg a rajzokon látható szereplőket is, és írd le, segítői vagy akadályozói
voltak-e a főhősnek! Válaszaidat indokold!











5. 	Magyarázd meg, Fehérlófia miért tudott legyőzni minden akadályt!
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Az égig érő fa
1. 	Írd a szómagyarázatok melletti vonalra a megfelelő kifejezéseket!
fergeteg

kondás

a) lépcső:
c) disznópásztor:

grádics

kurázsi

b) bátorság:
d) hirtelen támadt zivatar:

2. 	A következő szöveg írója nem olvasta el figyelmesen a mesét, és írásában egyik hi-

bát a másik után ejtette. Húzd alá a hibás szavakat, és írd föléjük a mese szövege
szerint helyes kifejezéseket!

Irodalomórán egy öreg királyról és a csúnyácska leányáról olvastunk. A mesében egy különleges növény is
szerepelt, egy égig érő paszuly. Ennek tetejére ragadta a
forgószél a lányt.
A bánatos király kihirdette, annak adja lánya kezét és fele királyságát, aki a fát kivágja a kertjéből.
A mese hősének, Palkónak sikerült az első próbatétel:
a kismalac segítségével feljutott a fa legtetejére. Ott ment,
mendegélt, majd egy gyémánt palotában megtalálta a
királykisasszonyt.
3. 	Találd ki, milyen szavakat rejtenek a falevelek! Tedd helyes sorrendbe a betűket, és
írd le a szavakat! Szóban foglaljátok mondatba őket!
G

R

A

H
I



S

S

E



Á
Z

E

P

G

R

R
E
F

T

G
E
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Kuckó – Olvassunk együtt! – A bolond falu
1. a) Írd a szavakat a megfelelő helyre, majd alkoss velük egy-két mondatot a történetnek megfelelően! A szavakat toldalékolhatod, és más kifejezéseket is használhatsz.
fejsze
árvacsalán
hordó
bot
föld
nyalogat
ajtó
meghajol
meghalt

b) Készíts rajzot a sóültetés jelenetéhez!
c) A megadott szavak és a rajzok segítségével mondjátok el a mese történetét!
Sóültetés

A lakodalom

Feljutás a Holdra

Szavak: 

Szavak: 

Szavak: 













Mondatok: 

Mondatok: 

Mondatok: 



















Rajz:

2. 	Képzeld el, hogy te is a falu egyik lakosa vagy! Győzd meg a bírót arról, hogy ne próbálkozzon lehetetlen dolgokkal! Írd le, mit mondanál neki!
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Kuckó – Olvassunk együtt! – Más népek, nemzetek meséiből –
Hans Christian Andersen: A teáskanna

K

1. 	Igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be a megfelelő betűt!
I

H

A történet kezdetén a teáskannának a csőre
még ép volt, a füle és a födele azonban csorba.

I

H

A „legszebb kéz” elejtette a rátarti teáskannát,
így a csőre és a füle is letört.

I

H

A törött kannát egy szegény asszonynak ajándékozták, aki virághagymát ültetett a porcelánba.

I

H

A gyönyörű virág bölcsőjeként élettel telt meg
a teáskanna, és önzetlenül örült a virág szépségének.

I

H

A kannát azért törték ketté, hogy a virágot jobb
cserépbe ültethessék.

I

H

A mese helyszíneinek sorrendje a következő volt: a szegényasszony
háza, a gazdag ház, a szemétdomb.

2. 	Mely kifejezések szerepelnek a mesében? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
Figyelj jól, mert az összes felsorolt szónak szerepelnie kell!

a) Bocskor, szemétdomb, kéz, hordó, aranyalma, boszorkány.
b) Virág, cserép, rátarti, kancsó, cukortartó, szemétdomb.
c) Rátarti, kancsó, cukortartó, szemétdomb, lakodalom, hordó.

3. 	Figyeld meg jól a rajzot! Írd le, milyen tulajdonságok jellemezték a teáskannát
ebben az állapotában! A belső jellemzőkre is gondolj!





26

OH-MIR05MB - Irodalom 5 mf.indd 26

2021.03.09. 16:40:39

Család, otthon, nemzet

Kitérő – Építsük fel a Meseházat!
1. 	Dolgozzatok párokban! Építsétek fel a Meseházat! Írjátok a következő oldalon lévő
kifejezéseket a megfelelő helyekre, majd folytassátok a példák gyűjtését!
Meseelemek

Példák

Mesekezdés

Hol volt, hol nem volt…



Útnak indító




Szereplők

sárkány, 



A mesehősök tulajdonságai

bátor, 




Helyszínek

kacsalábon forgó palota, Üveghegy, rézerdő, ezüsterdő, aranyerdő, 



Meseszámok

három, hét, 

Mesebeli próbák

harc a hétfejű sárkánnyal, 


Varázserő, varázslatos tárgyak

hétmérföldes csizma, 


Mesefordulat

hirtelen érkezett segítség, 


Állandó kifejezések

ment, mendegélt; telt-múlt az idő, 



Mesezárás

Itt a vége, fuss el véle! 
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A kifejezések:
• Egyszer volt, hol nem volt…
• szerencsét próbálni
• Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
• királykisasszony kiszabadítása
• Hol jársz erre, ahol a madár se jár?
• köpönyeg, bocskor, ostor
• Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál!

• gonosz
• segítőkész
• király
• tündér
• Óperenciás-tenger
• boszorkány
• szegénylegény
• száz

2. 	Milyen varázsereje lehet a tárgyaknak, vagy akár egy virágszálnak? Találj ki mindegyikhez egy-egy varázslatot a példa alapján!
Sötétség borult az országra. Egy-egy szirom
leszakítása után oszlik a
sötétség, és újra világos
lesz.
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3. 	Keress a mondatok között kapcsoló elemeket! Húzd alá a második mondatban azt

a szót, amelyik visszautal az első mondatra! Szaggatott vonallal azt a szót / azokat
a szavakat jelöld, amelyre az aláhúzott szó visszautal!
Pl. A királyfi feleségül vette a tündért. Már régóta él vele boldogan.
a) Csipkerózsikát megszúrta az orsó. Mély álomba szenderült emiatt.
b) A királykisasszony visszautasította a kevély kérőket. Nem bánta meg ezt a döntését.
c) Az okos lány a király előtt egy szót sem szólt, csak meghajolt. Így köszönt is, meg
nem is az uralkodónak.
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Eredetünk a mondákban és a regékben
Kuckó – Olvassunk együtt! – A csodaszarvas
1. 	Dolgozzatok csoportokban! Támasszátok alá érvekkel, hogy mondát olvastatok!
A megismert történet monda,

mert

mert

mert

2. 	Milyen volt Meótisz tartománya? Egészítsd ki a hiányos szöveget a monda alapján!

	Határos _____________________ , egy keskeny gázló kivételével _______________
_________________________________ , nincsenek _____________________ , gazdag
________________________________________________________________________ ,
területére a bejutás és a kijutás _____________________________________________ .

3. 	Képzeld el, hogy te is a szarvast keresők közelében vagy! A monda története alapján jegyezd le Hunor és Magyar párbeszédét!
Hunor: 
Magyar: 
Hunor: 
Magyar: 
A fotón látható szkíta aranyszarvas
4. 	

mintegy kétezer-ötszáz éves. Nevezd
meg, milyen tárgyat díszített!
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Arany János: Rege a csodaszarvasról
1. 	Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!
László Gyula:1 Rege a csodaszarvasról2
(részlet)
Az a tény, hogy a magyar csodaszarvas új
hazába vezeti népünk őseit, azt mutatja,
hogy a rég múlt időkben az ősanya és a
vezető állat képe egybemosódott. A nagy
keleti pusztákon a szarvas alakja a honfoglalást megelőzően már jó kétezer évvel feltűnik, és igen gyakran pajzsdíszként, nemLászló Gyula rajza
zetiségi jelvényként ábrázolják. Ezek az
úgynevezett szkíta idők, szarvasunk szerepe tehát e távoli időkben kezdett kiformálódni. […]
Térjünk most rá a rajzra! A természettudósok azt mondják, hogy a szarvasünőnek
nincsen agancsa, kivéve az északi területek egyik szarvasfajtáját. De mivel a magyar
közműveltségben az agancsos szarvas üldözése vált megszokottá, mi is ezt választottuk. Az agancskoronára egy félholdat rajzoltam, ezzel akartam jelezni az ősi anyaistennőt (a Hold a régieknél általában a női istenséget jelentette). Látható, hogy a kilőtt
nyílvesszők nem tudják megsebezni a menekülő szarvast – hiszen a régiek hite szerint sebezhetetlen volt. Két lovas – Hunor és Magyar – üldözi sebesen vágtatva az ingoványba menekülő szarvast. Az egyik ló sötét, a másik fehér, ezzel akartam a két nép
ősét megkülönböztetni.
Van egy apró részlet a rajzon, amely József Attilát idézi:
		
Imhol őzike-lépésekben
		
Kis rüggyel szájában a lány…3
– s ezzel lappangva utal arra, hogy a szarvas nem szarvas, hanem azzá varázsolt leány. […] A mondák, legendák, mesék mindig őriznek valamit az egykori valóságból,
csak hozzáértéssel kell magyarázni őket.
a) Karikázd be, körülbelül hány éve szerepel nemzetiségi jelképként a szarvas a keleti pusztákon!
		 kb. 3100 éve
kb. 2000 éve
több mint 5000 éve
b) Húzd alá a szövegben, miért nem tudják megsebezni a nyílvesszők a menekülő
szarvast!
1
2
3

László Gyula (1910–1998): régész, történész, képzőművész
 László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. Második kiadás. Budapest, 1986, Móra Könyvkiadó. 8–9. o.
József Attila Pöttyös című versének részlete
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c) Karikázd be a szöveg alapján az igaz állítások sorszámát!
		1. Egyik szarvasfajtának sincs agancsa. 2. A szarvas alakja a szkíta időkben kezdett jelentőssé válni. 3. A Hold régen a női istenség jelképe volt.
d) Hogyan különböztette meg a rajzon a két nép ősét László Gyula?
		

e) Értelmezd a szöveg utolsó mondatát!
		

		


2. 	Tedd időrendi sorrendbe a rege eseményeit!
„Elejtették már a hímet”		

„Engesztelni fiat szültek”

„Gím után ők egyre törnek”		

„Tanyát verjünk; itthon vagyunk”

„Kur folyót ők átalúszták”		

„Szittya földet elözönlék”

„Vadont s a Dont ők felverik”		

„Vigyük haza asszonyunkat”

3. 	Milyen rokoni kapcsolatban álltak egymással a szereplők?

	Ménrót Enéhnek a ______________ . Hunor Ménrótnak a ______________ , Magyarnak a ______________ , Enéhnek a ______________ volt.

4. 	Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megadott helyen lévő betűket írd be a táblázatba!
1. Arany János költeménye: Buda…
2. A szarvas üldözőinek a száma.
3. „Száll a madár, száll az ének /
Két fiáról szép…”
4. „Ki lepét fog, lopva…”
5. Ennyiszer ismétlődik a költeményben
a „Száll a madár…” kezdetű verssor.
6. „…az ég alja” (mindjárt felkel a nap)
7. Régi húros hangszereken játszó énekmondók.
B3

I2

C4

B7

A B C D E F

G H I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A6

E1

C2

D5

A megfejtés úgy kapcsolódik Arany János művéhez, hogy 
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Múltunk a mítoszokban
Daidalosz és Ikarosz
1. 	Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!
Érdekességek a repülés történetéből
Leonardo da Vinci [leonárdó da vincsi], a 15. század nagy gondolkodója az elsők között foglalkozott a repülés tudományával. Számításai során felismerte, hogy az emberi kar nem elég erős ahhoz,
hogy a rá erősített szárnyakat mozgassa. Ezért
szárnymozgató gépezeteket, ornithoptereket tervezett. Megvalósítani azonban nem tudta a terveit, mert a gépezet megépítéséhez szükséges A Wright fivérek gépe
könnyű anyag nem állt a rendelkezésére.
Az első repülőgépet – amely már irányítható volt – a Wright [rájt] fivérek építették 1903-ban. Ezt a gépet fából faragott légcsavar és motor hajtotta. A motor kön�nyű és erős volt, a benne használt lánc pedig biciklilánc. Napjainkig a Wright fivérek
tervei nyomán készítik a légcsavarokat, azok igen nagy hatékonysága miatt. A testvérek gépükkel 1903. december 17-én emelkedtek először a levegőbe, a négy sikeres repülés közül a leghosszabb 279 méteres volt. Ezt a távolságot 59 másodperc alatt tették meg.
Louis Blériot [lui blerjo] francia mérnök is a repülés egyik úttörője volt. Nevét a La
Manche [la mans] csatorna átrepülése tette híressé. 1909-ben szelte át a Nagy-Britanniát és Franciaországot összekötő csatornát, a 37 kilométeres távolságot 36 perc alatt
tette meg.
A sugárhajtású gépek az 1940-es években jelentek meg, és gyökeresen átformálták a légi közlekedést. Addig csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak a
repülést, napjainkra azonban már sok millió ember ül évente repülőgépre. A sugárhajtású gépeket nagy átáramlású gázturbinák hajtják, amelyek sokkal gyorsabbak és
csendesebbek elődeiknél. 1947-ben már 1100 kilométert tudtak megtenni egy óra
alatt, ezzel a sugárhajtású gépek a hangsebességet is túlszárnyalták.
(A légi közlekedés története dióhéjban és A repülés története című szövegek alapján)

a) Karikázd be a szövegben, mely országokat köti össze a La Manche csatorna!
b) H
 úzd alá azt a szót vagy szókapcsolatot, amelyik igazzá teszi az állítást!
		
1947-ben már ezer / kétezer / ezeregyszáz kilométert volt képes megtenni egy óra
alatt egy sugárhajtású gép.
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		 Louis Blériot angol / olasz / francia mérnök is a repülés egyik úttörője volt.
		A Wright testvérek a 279 méteres távolságot mintegy öt perc / egy perc / két perc
alatt tették meg.
c)	Kikhez kapcsolódnak a következő kifejezések? Írd a szavakat a táblázat megfelelő helyére!
		La Manche csatorna, 279 méter, légcsavar, 37 km, ornithopter, 1903., 1909.,
15. század
Leonardo da Vinci

Wright fivérek

Louis Blériot

2. 	Fejezd be röviden a mondatokat Daidalosz és Ikarosz történetének megfelelően!
a) Daidalosz szeretett volna már hazatérni, ezért 
b) Tollakból szárnyat készített, hogy 
c) Ha alacsonyan repültek volna, akkor 
d) Ikarosznak az okozta a vesztét, hogy 

3. 	Párosával dolgozzatok! Mindent megértettetek a szövegből? Ha igen, értelmezzé-

tek a következő gondolatokat!
a) „megújította a természetet” 
		

b) „saját vesztében gyönyörködik” 
		

c) „meztelen két karját már hiába rázta” 
		


4. 	Mit éreztél a mítosz hallgatása közben? Válaszd ki a legkifejezőbb szavakat! (A

feladat megbeszélésekor kapcsoljatok azokhoz eseményeket, részleteket a műből!
Pl. reménykedést, hogy sikerül hazatérniük.)
	a) feszültséget, b) vidámságot, c) izgalmat, d) szomorúságot, e) ünnepélyességet

5. 	Karikázd be a mítosz műfajára jellemző kifejezések, sajátosságok betűjelét!

	
a) Egyszer volt, hol nem volt…; b) szerzője ismert; c) történetet mond el; d) Hol jársz erre, ahol a madár se jár?; e) istenek is szerepelnek benne; f ) jellegzetes számok: három,
hét, tizenkettő; g) formája vers; h) valóságos elemei (pl. földrajzi helyek) is vannak;
i) epikai műfaj; j) prózai forma; k) népköltészeti alkotás
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Kuckó – Olvassunk együtt! – Prométheusz
1. 	Egészítsd ki a Prométheuszról szóló szöveget a megfelelő szavakkal!

	Prométheusz lelopta az embereknek az égből a __________ , amely eddig az iste
nek tulajdona volt. __________ ezért kegyetlenül megbüntette a titánt. Hívatta
_______________________ , a sánta kovácsistent, és megparancsolta neki, hogy
láncolja Prométheuszt egy _______________ . Hosszú évszázadok után térhetett
csak vissza a titán az alvilágból. Szabadságát azonban még most sem nyerte vissza,
Héphaisztosz ugyanis a ___________________ sziklájához láncolta. Prométheuszt
a vérengző sas kínzásaitól majd Zeusz fia, _________________ szabadította meg.

2. 	a) Karikázd be az igaz állítások betűjelét! (Minden elemre figyelj!)
		M	Zeusz azért haragudott meg Prométheuszra, mert az emberek számára
ellopta a szkíták földjéről a tüzet.
		
J	Arész a főisten parancsára egy sziklához láncolta a titánt.
		
T	
Prométheusz először a szkíták földjén, majd a Kaukázus szikláinál
raboskodott.
		Á	A titán szenvedése mintegy fél évszázadig tartott.
		Z	Héraklész a főisten fia volt.
		Ű	Prométheusz Héraklésznek köszönhette szabadulását.
b) Állítsd sorba a bekarikázott betűket! Hogyan kapcsolódik a megfejtés a történethez?
		

		

c) Szóban tegyétek igazzá a hamis állításokat!

3. 	Alkoss szóláncot! Juss el a felső szavaktól az alsókig egy-egy betű változtatásával!
T

Ű

Z

V

Í

Z

S

A

S

B

Ű

N

M

Á

J

K

Í

N
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Kuckó – Olvassunk együtt! – Parisz ítélete
1. 	Készítsd el a mítosz cselekményvázlatát! A következő folyamatáb-

ra segít a vázlat megírásában:
	A lakodalom  Az aranyalma  Héra, Athéné, Aphrodité 
A hírvivő Hermész  Az istennők ígérete  Parisz döntése 
Parisz ítéletének következménye








2. 	Mit adtak volna az aranyalmáért? Keress kapcsolatot az istennők Parisznak tett
ígéretei és aközött, hogy minek az istenei voltak!

Aphrodité

Pallasz Athéné

Héra
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3. 	Keresd meg a mondatkezdésekhez illő befejezéseket, és írd le azokat a megfelelő
helyre!
a) Pariszt elbűvölte Helené szépsége, 
b) Pariszt bűvölte el Helené szépsége, 
c) Pariszt Helené szépsége bűvölte el, 
• nem Aphroditéé. • nem Hermészt. • és megszöktette Spártából.

4. 	Karikázd be a szavak rokon értelmű alakjainak a betűjelét! (Soronként több szót is

megjelölhetsz.)
• viszály
		
a) marakodás, b) konfliktus, c) korrekció, d) villongás, e) praktika
• szép
		
a) gyönyörű, b) csinos, c) délceg, d) kecses, e) előnyös, f ) fitt
• hatalom
		
a) uralom, b) hatáskör, c) benyomás, d) funkció, e) fortély

5. 	A betűkört a szerelemről, a hűség-

ről szóló közmondások betűi alkotják. Jegyezd le őket, majd írd
melléjük a magyarázatuk betűjelét!
a) Szerelmi ügyekből gyakran támadnak bajok.
b) Szép a szerelem, de megkötöttséggel is jár.
c) Meglátszik az emberen, ha szerelmes.
1. 
2. 
3. 

6. 	Képzeld el, hogy a viszály istennője a ti osztályotokba gurította be az almát!

a) Mit kellene ráírnia szerinted, hogy többen is el akarják nyerni közületek?
		

b) Te milyen feliratú almáért vetélkednél? Ki lenne a fő vetélytársad?
		

c) Írd le, kit illetne meg közületek „A legszorgalmasabbnak” díj!: 
		 Kié lenne „A legsportosabbnak” díj? 
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Részösszefoglalás
1. 	Az elmúlt órákon sok mesével, mondával és mítosszal ismerkedtél meg. Válaszd

ki közülük azt, amelyik számodra a legkedvesebb és legemlékezetesebb volt! Írj le
a történetről néhány fontos ismertetőjegyet, hogy azokból társaid is kitalálhassák
a címét!
Az alkotás címe: (Ezt ne áruld el az elején!) 
Szereplők: 

Helyszínek: 

Cselekményelemek: 


Mondanivalója, tanulsága a számomra: 

Jellemző még a műre: 


2. 	Írd a mű címe mellé a rá jellemző műfaj betűjelét!

mese: A, monda: B, mítosz: C
A csodaszarvas: ___, Daidalosz és Ikarosz: ___, Tündérszép Ilona és Árgyélus: ___,
A teáskanna: ___, A bolond falu: ___, Prométheusz: ___, Parisz ítélete: ___

3. 	Írd a rajzok alá, melyik mítoszban találkoztál velük! Magyarázd meg röviden, hogyan kapcsolódnak a megismert történetekhez!
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4. 	Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1. Spárta királya, Helené férje.		
2. A viszály istennője. 			
3. Pallasz …				
4. Parisz édesapja. 			
5. A szárnyak „alapanyaga”.

6. Ebben a városban élt Parisz.
7. Az aranyalma felirata: A … .
8. Ikarosz édesapja.
9. Zeusz felesége.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Megfejtés: 

5. a) Az Eltűnt tárgyak osztályán türelmetlenül keresik a következő tárgyak a mesé		
		
		
		
		

jüket vagy mítoszukat. Írd melléjük a mű címét!
hordók, só: 
hét pár bocskor és hét pár gúnya: 
bocskor, ostor, köpönyeg: 
bogrács, kosár, szűr: 
enyv, tollak, szárnyak: 

b) Képzeld el, hogy te is ezen az osztályon dolgozol! Válaszd ki az egyik tárgyat, és
mutasd be röviden! Írd le azt is, milyen kapcsolat (esemény) fűzi a tárgyat a meséhez, a szereplőhöz!
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c)	„Helyezd el” az a) pontban felsorolt tárgyak egyikét egy másik mesében! Mi lenne a szerepük például a hordóknak a Tündérszép Ilona és Árgyélus című történetben?
		

		


6. 	a) Írd le annak a mesének a címét, amelyikhez a rajzon látható tárgyak kapcsolód-

nak!
		

b)	Fogalmazd meg, mi a „szerepük” a tárgyaknak a műben! 
		

c)	Írd le, kik voltak a tárgyak gazdái, és azt
is, kihez kerültek később!
		

		


7. 	A megismert művek története alapján fejezd be a mondatokat!
a) Árgyélus története azzal ért véget, hogy 

b) A menyasszonynak sem a fejét, sem a lábát nem vágták le, hanem 

c) Ikarosznak az okozta a végzetét, hogy 

d) Zeusz azért haragudott meg Prométheuszra, mert 

e) Fehérlófiának úgy sikerült visszajutnia a felvilágba, hogy 


8. 	Melyik meghatározás illik a felsoroltak közül a népmesékre, illetve a műmesékre?
Karikázd be kék színnel a népmesék jellemzőinek a betűjelét, piros színnel azokat,
amelyek a műmesékre illenek! Mit tapasztaltál?
a) műköltészeti alkotás, b) népköltészeti alkotás, c) szerzőjét nem ismerjük, d) szerzője ismert, e) több változata is lehet, f ) szövege állandó, g) szájhagyomány útján,
élőszóban terjedt, h) csodás elemek is színesíthetik, i) meseszámok jellemzik
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A szent iratok, a Szentírás
1. 	Számítsd ki a tankönyv szövege alapján a következőket!
• Kb. hány év alatt keletkezett az Ószövetség? 
• Mennyi „idős” a vizsolyi Biblia? 
• Hány évvel ezelőtt született Mózes? 

2. 	Az Ószövetségre (Ótestamentumra) vagy az Újszövetségre (Újtestamentumra) jellemzőek a következő megállapítások? Kösd össze a mondatokat a megfelelő szóval!
Segít a szöveg a tankönyv 86. oldalán.
Keletkezési idejét a Kr. e. 1200-tól
Kr. e. 100-ig tartó időszakra teszik.
A zsidó és a protestáns vallásúak 39,
a katolikusok 45 könyvet sorolnak ide.
Ószövetség
Héber és görög nyelven írták.
Héber és arámi nyelven íródott.
A keresztény egyházak által elfogadott 27 szent könyv alkotja.

A Kr. u. 50-től Kr. u. 200-ig
tartó időszakban keletkezett.
Négy evangéliummal
kezdődik.
Újszövetség
Isten és a zsidóság szövetségét
tartalmazza.
Jézus életével, tanításaival és
cselekedeteivel foglalkozik.

3. 	A Biblia több évezred tapasztalatát őrzi bölcs mondások, szólások és közmondások

formájában. Ezeket idézi fel a feladat, a nyomda ördöge azonban megtréfált minket,
és egy-egy szó kimaradt. Pótold őket a megadott magyarázatok segítségével!
a) Az vesse rá az első _______________, aki bűntelen közületek!: Az ítélje el, aki még
nem követett el hasonló vétket.
b) A legjobb az arany ______________________: Óvakodj a szélsőségektől!
c) Micsoda ___________________ zűrzavar uralkodott: Micsoda nagy zavar volt.
d) Áll, mint Bálám ___________________: Tétlenül, szótlanul, bambán áll.
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Család, otthon, nemzet

A világ teremtése
1. 	Igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be a megfelelő betűt!
I

H

Az Ószövetség első része a Teremtés könyve.

I

H

Isten a szavaival teremtette meg a rendezett világot.

I

H

A teremtés ötödik napjához kapcsolódik, hogy a vizek élőlények sokaságával teltek meg, az égen pedig madarak röpködtek.

I

H

Az embert a hetedik napon teremtette meg Isten, és a saját képmására formálta.

I

H

A Biblia szerint az embereknek Isten akaratát, az isteni parancsokat
be kell tartaniuk.

2. 	a) Nézd meg figyelmesen a rajzokat! A teremtés melyik napjához kapcsolódnak?
Írd a képek alá a megfelelő számot!











b) A hét nap közül kettőhöz nem találtál megfelelő rajzot. Ezekhez te készíts illusztrációt rajzlapra!
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Kuckó – Olvassunk együtt! – Az emberi nem keletkezése
1. 	Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

• Miből alkotta meg Isten az embert?
		
a) Mészből. b) A föld porából. c) Az állatok véréből.
• Melyik fáról volt tilos ennie az embernek?
		
a) Az élet fájáról. b) Az örökkévalóság fájáról. c) A jó és rossz tudásának fájáról.
• Miből teremtette Isten az asszonyt?
		
a) Sárból. b) Csillagokból. c) Az ember oldalbordájából.
• Melyik szó kapcsolódik a szövegrészletben Isten nevéhez?
		
a) Hatalmas. b) Örökkévaló. c) Mindenható.
• 	Ki mondta a következő szavakat?: „Ez immár csontomból való csont és húsomból
való hús; azért neveztessék némbernek.”
		
a) Isten. b) Az ember. c) Az asszony.
• Melyik napon teremtette meg Isten az embert?
		
a) A hatodik napon. b) A hetedik napon. c) Az ötödik napon.

2. 	Válaszolj a kérdésekre a tankönyvi

szöveg, internetes búvárkodás, valamint a kép alapján!
a)	Hol állt az Édenben a jó és rossz
tudásának a fája?
		

		

			


b)	
Milyen szerepe volt a kígyónak
abban, hogy az asszony szakított
a tiltott gyümölcsből?
		

		

		

		

c) Írd le, hogyan büntette Isten emiatt az első emberpárt!
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Család, otthon, nemzet

A vízözön története
1. 	Párosítsd a szavakat a jelentésükkel! Írd a szavak melletti vonalra a helyes válasz
betűjelét!
olajág:

szivárvány:

oltár:

szurok:

a) Természeti jelenség. A történetben az Isten és az ember közötti égi híd.
b) A béke, az élet reményének a jelképe.
c) A szertartások alkalmával használt asztalszerű építmény.
d) Gyantaszerű fekete szigetelőanyag.

2. 	A tankönyv 92. oldalát olvasva megtudhatod, hogy a könyök régi hosszmérték, egy

könyök pedig körülbelül 0,44 méter. Keresd meg a tankönyv szövegében a következő adatokat, és számítsd ki, hány métert és hány centimétert tettek ki a bárka alábbi méretei!
a) Hossza: ___________ könyök, vagyis ___________________ (méter, centiméter).
b) Magassága: ________ könyök, vagyis ___________________ (méter, centiméter).
c) Szélessége: _________ könyök, vagyis ___________________ (méter, centiméter).

3. 	Figyeld meg az illusztrációt! Másold le az olvasott szövegből azokat a mondatokat,
amelyek a képhez kapcsolódnak!












Noé és a vízözön (16. századi freskó)

4. 	Számozd meg, milyen sorrendben követték egymást a következő részletek!
___ Noé kiszáll a bárkából.
___ A vízözön előzményei.

___ Erkölcsi romlás.
___ A világ új rendje.

___ A vízözön.
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Jézus születése, A napkeleti bölcsek
1. 	Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavak aláhúzásával!

a) Isten elküldte Gábriel angyalt … városába József jegyeséhez, Máriához.
		 Názáret
Betlehem
Szíria
b) József … király leszármazottja volt.
		 István
Dávid
Attila
c) A római császár, … rendeletet adott ki, hogy írják össze az egész föld lakóit.
		 Augustus
Dávid
Tiberius
d) József és Mária a császári parancs hírére elment … .
		 Názáretbe
Pannóniába
Betlehembe

2. 	Írj két igaz állítást a megismert bibliai történetekről!

a) Jézus születése: 

		

b) A napkeleti bölcsek: 
		

		


3. 	Válaszolj a kérdésekre a tankönyvi szöveg, valamint a kép alapján!

a) Melyik városban, milyen épületben született Jézus?
		

		

b)	Hasonlítsd össze az itt látható festményt a
tankönyv 98. oldalának képével! Mit gondolsz, melyik követi pontosabban a Biblia
szövegét? Indokold meg a válaszodat!
		

		

Lorenzo Monaco:
c) Nevezd meg a képen látható személyeket!
		


Jézus születése, 1406–1410 körül
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Család, otthon, nemzet

Összefoglalás
1. 	Ismerd fel, melyik szöveghez kapcsolódnak az irodalomkönyvedben az alábbi illusztrációk! Azután válaszolj a kérdésekre!

A mű címe:

A rajzon látható szereplők:


A mese úgy ért véget, hogy



A történet címe:

Hogyan kapcsolódnak a történethez?
Galamb: 

Szivárvány: 



A mítosz címe: 
Kinek adta a királyfi az aranyalmát? Mit
ígért neki az istennő?


Írj két valós földrajzi helyet a műből!



A rege írója:

Témája:


Három szereplő a műből:
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2. 	Mindegyik sorban van egy-egy kakukktojás. Keresd meg, és indokold a választáso-

dat!
a) dal
mese
életkép
mítosz
epika
monda
		 A kakukktojás: 
, mert
		 ez __________________________, a többi 
b) Az alföld
Nagyanyó-kenyér
Magyar vagyok
Egy estém otthon
		 A kakukktojás: 
, mert
		 ez __________________________, a többi 
c) Fehérlófia A bolond falu Daidalosz és Ikarosz Az égig érő fa A teáskanna
		 A kakukktojás: 
, mert
		 ez __________________________, a többi 
d) A világ teremtése Daidalosz és Ikarosz A vízözön története Jézus születése
		 A kakukktojás: 
, mert
		 ez __________________________, a többi 
e) Pallasz Athéné
Héra
Erisz Zeusz
Prométheusz Aphrodité
		 A kakukktojás: 
, mert
		 ez __________________________, a többi 

3. Csoportokban dolgozzatok! Töltsétek ki az ötsorost Jézushoz kapcsolódóan!
Jézus








2 tulajdonság



3 cselekvés



egy négyszavas mondat



szinonima a névhez

4. 	Biztasd néhány mondatban egyik ismerősödet, hogy ő is olvasson meséket, mon-

dákat, mítoszokat és bibliai történeteket! Érvelésedben írd le azt is, neked melyik
olvasott szöveg volt különösen emlékezetes és tanulságos!
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Petőfi Sándor: János vitéz
Mozaikok Petőfi Sándor életéből
1. Pótold az alsó tagozatban megismert Petőfi-versek címében a mássalhangzókat!

A kétjegyű mássalhangzót egy vonalkára írd! (A megfejtéshez segítséget is adunk.
Először takard le azokat, úgy próbáld kitalálni a címet!)
a) A___a___ ___a___i___a___ – barátja fiának írta ezt a verset.
b) A___á___ ___ú___ ___a
– ez a baromfi a meleg szobában lakik.
c) ___e___ ___e___i ___a___ – eredeti kezdősora „Rajta magyar, hí a haza!” volt.

t

t

k

Debrecen

Sopron

Kiskőrös

Koltó

Kiskunfélegyháza
Fejéregyháza

2. Petőfi Sándor életéhez kapcsolódó településeket jelöltünk be a térképen. Írd mellé-

jük a hozzájuk kapcsolódó meghatározások számát!
	1. Itt írta a Szülőföldemen című versét, ezt a települést vallotta a szülőhelyének.
2. 1823. január 1-jén ebben a városban született.
3. Szendrey Júliával itt voltak nászúton.
4. Petőfi ebben a városban volt katona.
5. Valószínűleg egy orosz lovas katona szúrta le a település közelében.
6. 1848 végén ebben a városban született a költő fia.
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3. Töltsd ki Petőfi Sándor személyi igazolványát az 1848. március 15-ei adatoknak
megfelelően!

Születéskori neve: 
Születése helye, ideje: 

Anyja neve: 
Apja neve: 
Nős: igen nem
Gyermeke: van

nincs

(A megfelelő részek aláhúzandók.)

4. 	Könyvtári és internetes búvárkodás után írd le, kiket ábrázolnak a képek! Beszéljétek meg párokban, hogyan kapcsolódnak a személyek Petőfi Sándorhoz!

















5. 	Húzd alá azt a szót vagy szókapcsolatot, amelyik igazzá teszi az állítást!

a) Petőfi Sándor édesanyját Hrúz Máriának / Hrúz Júliának / Szendrey Júliának hívták.
b) Petőfi sok helyen végezte az iskoláit, tanult Debrecenben / Sopronban / Kecskeméten is.
c) 1844-ben Vahot Imre / Vörösmarty Mihály / Arany János folyóiratánál kapott állást.
d) A János vitéz című költeménye 1844. / 1845. / 1846. március 6-án jelent meg Pesten.
e) A költő és felesége Erdődön / Koltón / Debrecenben töltötték a mézesheteket.
f ) Petőfit Fejéregyháza / Kiskőrös / Debrecen közelében látták utoljára 1849. július
31-én.

48

OH-MIR05MB - Irodalom 5 mf.indd 48

2021.03.09. 16:40:50

Petőfi Sándor: János vitéz

6. A vers- és prózarészletek Petőfi életének fontos eseményeiről árulkodnak. Az életrajz ismeretében, no meg a könyvtári és internetes búvárkodás után válaszolj a
kérdésekre!
a) „Szegény atyánk! ha ő ugy nem bizik
Az emberekben: jégre nem viszik
Mert ő becsűletes lelkű, igaz;
Azt gondolá, hogy minden ember az.
És e hitének áldozatja lett,
Elveszte mindent, amit keresett.”
(István öcsémhez)
A Petőfi család életének milyen eseményére, mely időszakára utal a vers?


c) „Lelkemnek egyedűli
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifju hitvesem,
Minek nevezzelek?”

(Minek nevezzelek?)
Mikor írhatta Petőfi a verset, ha abban
már hitvesének nevezte Júliát?


e) „Szemében »mesterségem«
Most is nagy szálka még;
Előitéletét az
Évek nem szünteték. […]

b) „ Hova szívem, lelkem
Mindig, mindenhonnan vissza-vis�szavágyott,
Ujra láttam végre születésem földét,
A szép Kiskunságot!”

(A Kiskunság)
Fűzz egy-egy életrajzi elemet a városokhoz!
Kiskőrös: 
Kiskunfélegyháza: 
Kecskemét: 
d) „1. Itt kezdtem verseket csinálni.
2. Itt voltam először szerelmes.
3. Itt akartam először szinésszé lenni.”

(Úti jegyzetek)
Itt, itt, itt. De pontosan melyik városban? Nézz utána az interneten vagy a
könyvtárban!


»Tudom, sokat koplaltál,
Mutatja is szined.
Szeretném látni egyszer,
Mint hánysz bukfenceket.«”
(Egy estém otthon)

A vers 1844 áprilisában íródott, és az édesapa – borozgatás közben megfogalmazott – véleményét fejezi ki fia mesterségéről. Mivel foglalkozott akkoriban
Petőfi?
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János vitéz, 1–4. rész
1. 	Számozással tedd időrendbe az eseményeket! Mondd el, közülük melyik eseményhez illesztenéd a lap alján lévő rajzot!

a) A fiú útnak indul a faluból. 			
b) A fiú észreveszi, hogy a nyáj egy része eltűnt.
c) Jancsi kicsalja Iluskát a patakból.			
d) Jancsit elkergeti a haragos gazda.			

2. 	Változtass a szórenden, legyen a hangsúly más szavakon! Alakítsd át a mondatokat
úgy, hogy a zárójelben megadott kérdések kapjanak kiemelt szerepet!
a) Iluska a patakban mossa a ruhákat. (Mit? Hol?)

b) A fiú megvédi kedvesét a mostohától. (Kit? Kitől?)

c) Jancsi vállalja tettéért a felelősséget. (Mit? Miért?)

d) A fiú elbúcsúzik Iluskától. (Kitől? Mit csinál?)


3. 	Adj címet a részeknek az utasításnak megfelelően! Szerepeljenek bennük a következő elemek, de más szavakat is illessz a három-öt szavas címekbe!
Az 1. rész címe utaljon a helyszínre! 
A 2. rész címe az időre! 
A 3. rész címe a cselekvésre! 
A 4. rész címe a szereplőkre! 

4. 	Húzd alá a felsoroltak közül azt a szót, amelyik jelentése eltér a többitől!
a) szorgalmas, serény, heves, dolgos
b) rosszindulatú, gonosz, hősies,
elvetemült, kegyetlen
c) merész, sietős, bátor, vakmerő
d) heves, indulatos, dühös, lobbanékony, magabiztos
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Petőfi Sándor: János vitéz

5. 	Keresd meg a mondatkezdésekhez illő befejezéseket, és párosítsd azokat összehúzással! Figyelj jól a hangsúlyokra, hogy mindegyik rész megtalálja a párját!

…, majd kicsalta a vízből.

Jancsi megszólította Iluskát…

…, a gazda pedig Jancsit.

Jancsi szólította meg Iluskát…

Jancsi Iluskát szólította meg…

…, nem a mostohája.

6. 	Találj ki olyan neveket a mostohának és a gazdának, amelyek utalnak a tulajdonságukra, cselekedetükre, beszédükre stb.!









7. 	Illessz olyan betűket az

aláhúzott mássalhangzó
helyére, amelyekkel újabb
értelmes szavakat kapsz!

_________

_________
LEGEL

_________

_________
_________
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Hogyan mesél a költő?
1. 	Kosztolányi Dezső szerint a tíz legszebb magyar szó a következő: láng, gyöngy,
anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír. Válassz ki közülük egyet! Mit gondolsz, miért sorolhatta a költő a legszebb szavaink közé?


2. 	Az időre, az idő múlására utaló sorokat idézünk az első négy részből. Jelöld számozással, hogyan követték egymást időrendben! Ha szóképeket is rejtenek, nevezd
meg azokat!
„Az idő aközben haladott sietve,

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára

A patak habjain piroslott az este.”

Az ég tetejéről a juhászbojtárra.”

____________________________

____________________________

„Mikorra a patak vize tükörré lett”

„A nap akkor már a földet érintette”

____________________________

____________________________

3. 	Ismerd fel a szóképek elemeit!
„A torony bámult rá, mint sötét kisértet.”



hasonlított



hasonlító



közös jegy

„Most hát, édes rózsám!”



azonosított



azonosító



közös jegyek

4. 	Fejezd ki az alábbi kifejezéseket hasonlattal, majd karikázd be a hasonlítottat, húzd
alá a hasonlítót! Például: Nagyon savanyú uborka. Olyan ízű uborka, mint az ecet.
Nagyon édes szőlő.: 
Igen vékony lány.: 
Igen szomjas gyerek.: 
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János vitéz, 5–6. rész
1. 	Írj egy kis magyarázatot, értelmezést a mű részleteihez a példa alapján, majd tedd
időrendi sorrendbe az idézeteket!

„Adjon az úristen szerencsés jó estét!”
Jancsi bement a házba, és köszönt a zsiványoknak.
„Hozzájok sem nyúlok… azt én nem tehetem”
A fiú nem nyúlt a kincshez, mert nem engedte a lelkiismerete.
„Szerencsétlenségnek embere, ki vagy te?
Hogy lábadat mered tenni e küszöbre.”

„Egy láng lett a födél szempillantás alatt”

„Most a kincses kádhoz! Megtöltöm tarisznyám”

„Te kellesz minekünk… kezet csapunk véled!”


2. 	Az 5. részből megtudtuk, hogy Jancsi tarisznyát, abban pedig szalonnát is vitt magával az útra. (Biztosan kenyeret is rakott melléjük.) Írj három dolgot, amit te még
beletennél a tarisznyájába! Jegyezd le azt is, miként venné hasznát a fiú!
____________________, hogy 


Tennék bele

____________________, hogy 

____________________, hogy 
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3. 	Folytasd a szavak gyűjtését, és „építsd fel” a vázlatot! Majd írj Jancsi nevében elbeszélő fogalmazást a füzetbe A zsiványtanyán jártam címmel! Írásodba leíró és párbeszédes részeket is szőj!
• Bolyongás az erdőben – sötét ösvény, a holló károgása töri meg a csendet, 
	
• Ház az erdő legmélyén: roskadozó, elhanyagolt épület, 

• Jancsi a zsiványok között
– A zsiványok jellemzése: züllött alakok, 

– Az „egyezség”: kézfogás, 

– A fiú első gondolatai: kincs, ház, 

• Jancsi ítélkezett a zsiványok felett: tűz, 


4. 	Találd ki, milyen növényeket és állatokat rejtenek az ábécérendbe sorolt betűk!

Írd le a szavakat, majd karikázd be közülük azokat, amelyeket láthatott Jancsi a
pusztán!
aákk: _________, aórzs: ___________, égm: _________, ékknyö: ____________,
bcseikkoopr: __________________, aefkört: ______________, acsipp: __________,
aaábklrsz: ______________, aeeefgjny: ________________

5. 	Írd le a betűket a számoknak megfelelően, és értelmes szavakat kapsz!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

U

SZ

T

A

Í

P

6. 1. 2. 3. 4.:

3. 4. 6. 4. 2.:

6. 4. 2. 3. 4.:

6. 1. 2. 3. 5. 3.:

4. 6. 4.:

6. 4. 6.:
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János vitéz, 7–10. rész
1. 	Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!
Milyen volt a huszárok ruhája Petőfi korában?
Nem huszár a huszár, ha öltözetének nem része a
csákó, a dolmány, a mente, a huszárnadrág és a csizma.
A huszárok csákója olyan formájú volt, mint a gyalogságé, de mintegy két és fél centiméterrel magasabb volt annál. Belsejébe drótkarikákat varrtak, így
jobban védte a fejet a kard vágásától. Félkör alakú,
felhajlított bőrellenző borította a csákó hátsó felét,
amelyet le is lehetett hajtani. Felső peremét hosszú
aranyzsinór övezte, amelyet hátul egy gyűrű tartott
össze. A csákórózsa mögött halcsontra erősítve feke- Huszárok a 10. Vilmos huszárezred
egyenruhájában
te tollforgó magasodott.
A dolmány mellrészén három függőleges gombsor húzódott, soronként tizenöttizenhét gombbal. A gombsorokat vízszintes zsinórzat kötötte össze, amely a gallért
és a széleket is szegélyezte. A háton és a kézelőkön pedig vitézkötést formált, azaz
mindkét végén gömbölyű fonadékban végződött. A sok zsinór és gomb nemcsak a
ruha dísze volt, hanem a huszár életét is védte, hisz a kard megcsúszott rajtuk.
A mente négy centiméterrel volt hosszabb a dolmánynál, fehér báránybőrrel bélelték, feketével szegélyezték. A huszárok panyókára vetve hordták még nyáron is, mert
óvta a kantárszárat tartó kezüket.
A huszárnadrág a mai lovaglónadrághoz hasonlóan szűkülő szárú volt, és posztóból készült. Ugyanolyan zsinórzat díszítette, mint a mentét. Zsinórövet hordtak hozzá.
A huszárcsizma hagyományosan fekete színű, taréjos, sarkantyús, szárán zsinórral
szegélyezett volt.
A huszáröltözet elengedhetetlen tartozéka volt a dolmány alatt vörös bőrszíjon lógó kard és a tarsoly. Utóbbi vörös bőrből készült, arany paszomány keretezte. Olyan
lapos volt, hogy a huszár csak a pipáját, a dohányzacskóját és apró kézi szereit tarthatta benne.
(A Fehérvári Huszárok Egyesülete és a Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület leírásai nyomán)

a) Húzd alá a szövegben, melyek voltak a huszárok ruhájának meghatározó darabjai!
b) Sorold fel, melyek a huszáröltözet tartozékai!
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c) Mely ruhadarabokhoz kapcsolódnak a következő szavak?
		 fekete szín:
zsinóröv:
		halcsont:
drótkarikák:
d) Következtess a szövegből, és karikázd be a helyes válasz számát!
		
• Mi a paszomány?
			1. deréktól bokáig érő ruhadarab 2. lószerszám 3. ruhát díszítő zsinór
• Mit jelent, ha a huszár panyókán hordja a mentét?
			1. vállra vetve
2. kifordítva 3. zsinórral összehúzva
e) Sorold fel, mely ruhadarabokat díszítette zsinórzat!
		

f) Fejezd be a mondatokat a szövegnek megfelelően!
		A tarsolyban csak a pipáját, a dohányzacskóját és apró kézi szereit tarthatta
a huszár, mert 
		 A dolmányon a sok zsinór és gomb nemcsak díszként szolgált, hanem 
		

		 A huszárok a mentéhez nem hordtak zsinórövet, de 

2. Tegyél egy pipát azok mellé az események mellé, amelyekről a 7–10. részekben
olvastál! A többi karikába írd be a megfelelő rész számát!
Szerecsenország királya a magyarok pártját fogta.
Jancsinak nem kellett a zsiványok kincse. 		
Taljánországban örökös tél fogadta a sereget.
A huszárok elérték a franciák földjét. 		
Jancsi beállt a huszárok közé. 			

3. 	A huszárok a messzi távolból leveleket írtak hozzátartozóiknak. Írd a levél alá, mely
országról szólhatnak a feljegyzések! Majd számozással állítsd időrendi sorrendbe a
helyszíneket!

Hegyes-völgyes helyen
járunk, sok medvét
láttunk, fügével
oltottuk éhségünket.


Minden csupa hó
és fagy, örökös tél
uralkodik ezen
a vidéken.
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Petőfi Sándor: János vitéz

Nemrég hagytuk
el a talján határt,
India felé tartunk.

Hatalmas itt a forróság. Nem csoda,
a hegyek
az égig nyúlnak.





4. 	Válaszd ki a szónak megfelelő jelentést! A helyes meghatározást jelöld x jellel!
Szó
rálépsz a fejedre

Taljánország

szerecsen

Meghatározás
erősen gondolkodsz
leguggolsz, és lehajtod fejed
búslakodsz, lógatod a fejed
Lengyelország
Olaszország
Franciaország
barna étcsokoládé
afrikai, fekete bőrű
nyertes, kedvező

Jelölés

5. 	Párokban dolgozzatok! Milyen szóképekre ismertek az idézetekben? Írjátok a számukat a megfelelő helyre! Mutassatok rá szóban a szerepükre is!
a) „Hát sugarát a nap fegyverekre lőtte.”
b) „Nem kínzanád tovább az én galambomat –”
c) „De ő keményen űlt rajta, mint a cövek”
d) „Tatárország hegyes-völgyes tartománya

1. metafora
2. megszemélyesítés
3. hasonlat

		 Messziről nézett a seregnek utána”

6. 	Illessz a szavak elé egy-egy betűt úgy, hogy újabb értelmes szavakat kapj! Beszéljétek meg, melyek kapcsolódnak a János vitéz eddig megismert részeihez!
a) ___agy, ___agy, ___agy

b) ___űr, ___űr, ___űr, ___űr, ___űr, ___űr

c) ___ír, ___ír, ___ír, ___ír

d) ___ép, ___ép, ___ép, ___ép, ___ép, ___ép

e) ___ap, ___ap, ___ap, ___ap, ___ap f ) ___óka, ___óka, ___óka, ___óka
g) ___áj, ___áj, ___áj, ___áj, ___áj, ___áj, ___áj, ___áj
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János vitéz, 11–13. rész
1. 	Egészítsétek ki a hiányzó szavakkal a folyamatábrát, majd mondjátok el körforgóval
az olvasott részek történetét!

1. A huszárok megérkeztek Franciaországba.

A

2. Az egykor virágzó országot _______________________ találták.

3. A törökök a királyt elűzték a várából, a 

4. Kukoricza Jancsi kettéhasította a 

5. A francia király Kukoricza Jancsi nevét 

elrabolták.

.

változtatta.

2. 	Igaz vagy hamis az állítás? Jelöld I vagy H betűvel!
A franciák földje egykor virágzó ország volt. 		
A csata előtt a magyarok egy éjszakát pihentek. 		
A huszárok kapitánya kettéhasította a török basát.
A basa fia bátor, becsületes ember volt. 			
A király Jánosnak ígérte lánya kezét és a trónját. 		
János elvette a francia királylányt feleségül.		

3. 	Játékos feladványok. Vajon kik írták a következő üzeneteket?

a)	Édesapám elesett a csatában. STOP A magyarok győztek. STOP Kicsit szégyellem magam. STOP 
b)	Egész nap dolgoztam. STOP Minden elfogyott. STOP Hogy ezeknek a magyaroknak micsoda étvágyuk van! STOP 
c)	Nagyon tetszett a legény. STOP Már van kedvese. STOP Remélem, sikerül kiverni a fejemből. STOP 
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Petőfi Sándor: János vitéz

4. 	Keresd meg a mondatkezdésekhez illő befejezéseket, és párosítsd azokat összehúzással! Figyelj jól a hangsúlyokra, hogy mindegyik rész megtalálja a párját!

ki…

A magyarok győzték le a törököket…

…, őket pedig a magyarok űzték ki
az országból.

…, nem a franciák .

A törököket legyőzték a magya

rok …

5. 	Ne szó szerint értsd a mondatokat!

	A magyarok bizony megtanították a törököket kesztyűbe dudálni. Alaposan ellátták a bajukat. A török basa sem nyomja már az ágyat. János bogarat tett a basa fia
fülébe.
Húzd alá, mi is az egyes szólások jelentése!
a)	Megtanítja kesztyűbe dudálni. – ellátja a baját, muzsikust nevel belőle, takarításra fogja
b) Ellátják a baját. – orvoshoz küldik, megverik, nem látják meg
c) Nyomja az ágyat. – átrendezi a szobát, betegen fekszik, nagyon kövér
d) Bogarat tesz a fülébe. – töprengésre készteti, kissé bogaras, gonosz

6. 	A király szakácsa finom falatokkal várta a győztes sereget. Ha te lettél volna a helyében, milyen fogásokat készítettél volna az ünnepi lakomára? Írj előételt, leveseket, főételt és desszertet is!

-

-

…, és azóta béke van Franciaországban.

A franciákat a törökök rabolták

Előételek

Levesek

Főételek

Desszertek
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János vitéz, 14. rész
1. 	Húzd alá azokat a szavakat, amelyek jellemzőek Jancsi gyermekkorára!

	
harmonikus, hányatott, kiegyensúlyozott, boldog, keserves, szerencsés, eseménydús

2. 	Mit éreztél Jancsi történetének hallgatása közben? Karikázd be a legkifejezőbb sza-

vakat!
	
reménykedést, feszültséget, vidámságot, izgalmat, szomorúságot, ünnepélyességet

3. 	Magyarázd meg, mit jelentenek a következő kifejezések!
Írói kifejezések

Értelmezés

„járták a cifra káromlások”
„rám soha jó szemet nem vetett”
„Meg-meghusángolt ő amugy istenesen.”

4. 	Kikről szólnak a meghatározások? Írd a betűjelüket a megfelelő helyre! Segítségükkel meséljétek el Jancsi gyermek- és ifjúkorát öt-hat mondatban!

 ) jólelkű volt, b) haragos, vad természetű volt, c) gyakran eljárt a keze, d) ös�a
sze akarta házasítani a fiatalokat, e) nagyon szerette Jancsi, f) ő találta meg a fiút,
g) vasvilláért kiabált, h) a nyája fele elveszett
Jancsi nevelőapja: __________________ Jancsi nevelőanyja: __________________

5. 	Mit tudtunk meg Jancsi és Iluska szüleiről, nevelőszüleiről? Élnek-e, vagy meghal-

tak? Kik azok, akikről semmit sem tudunk? Írd az ábra megfelelő részeibe a következő szavakat: él, meghalt. Aki(k)ről nem tudunk semmit, oda tegyél egy kérdőjelet!

Iluska

édesanyja: 
mostohaanyja: 
édesapja: 
édesanyja: 
mostohaanyja: 

Jancsi
édesapja: 
mostohaapja: 
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Petőfi Sándor: János vitéz

6. 	Fejezd be röviden a mondatokat a történetnek megfelelően!
a) A gazda végül azért fogadta be a gyereket, mert 

b) Jancsinak az asszony úgy viselte a dolgát, mintha 


7. 	Vizsgáld meg a mű verselését! Bontsd ütemekre a sorokat, majd jelöld a tanult mó-

don a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagokat! Számold meg, és írd az ütemek és
szótagok számát a sorok végére!
„Hogy is kezdjem csak hát?… Mindennek előtte 
Hogyan tettem szert a Kukoricza névre? 
Kukorica között találtak engemet, 
Ugy ruházták rám a Kukoricza nevet.” 

8. 	Rímkereső. Milyen szavakkal fejeznéd be a sort, ha így hangzana a mondat?
Hiszen ott kinn csak nem hagyhattam magára,
Tarthatnék-e számot isten 
Sokszor megbántotta csúf mostohaanyja,
Isten neki ezt 
De az úristennek más terve volt velünk,
Szívünknek ezt 

9. 	Dolgozzatok párokban! Írjatok a pókhálóábrába olyan szavakat, amelyek a gyermekkor szóról az eszetekbe jutnak! A megbeszélés után karikázzátok be azokat a kifejezéseket, amelyeket a legtöbben lejegyeztetek!








gyermekkor
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János vitéz, 15–18. rész
1. 	Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!
„Piros az ég alja: aligha szél nem lesz” – népi időjóslások
Az embereket mindig is érdekelte az időjárás, hisz életük, sorsuk függött tőle. Éberen
figyelték az égitestek járását, az állatok és a növények viselkedését. Hosszabb időszak
tapasztalatai alapján születtek meg a népi időjóslások, amelyeket a modern technika
korában sem feledtek el. A megfigyelések közül néhány:
Eső lesz,
ha udvara van a holdnak,
ha szivárvány látszik a hold körül,
ha a fecskék alacsonyan szállnak,
ha erősebben csípnek a legyek, a szúnyogok,
ha a hangyák erősen futkároznak.
Hideg lesz,
ha a varjak összegyülekeznek, és erősen kárognak,
ha a vadlibák délnek szállnak,
ha a csillagok igen fényesek.
Erős szélre utal,
ha napnyugtakor vörös az ég alja,
ha sűrűn látszanak a csillagok.
Kemény tél lesz, ha a vakondok ősszel igen magasra túrnak,
ha a hangyák már nyár végén nagy bolyt építenek.
(A Gazdálkodjunk Okosan című lap gyűjteménye nyomán)

a) Igaz vagy hamis az állítás? Jelöld I vagy H betűvel!
		 A csillagok fényessége a hideget jelzi. 		
		 Eső lesz, ha a fecskék magasan szállnak.
		 A varjak károgása erős szélre utal. 		
		 A vadlibák a hideg elől nyugatra szállnak.
		 A hangyák álmossága esőt jelez. 		
		 Eső lesz, ha a hold körül szivárvány látszik.
b) Húzd alá, mely állatokról olvastál a népi időjóslásokban!
		
vadliba, varjú, vakond, hangya, cserebogár, légy, katicabogár, szúnyog, fecske, veréb
c)
		
		
		

Húzd alá a megfelelő szót! Kiderül-e a szövegből, hogy…
– a hangyák mit csinálnak a kemény telek előtt?		
igen
– a hold udvara esőt jelez?				
igen
– ha a pacsirták énekelnek, vége lesz a hónak?		
igen

nem
nem
nem
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Petőfi Sándor: János vitéz

2. 	Tegyél fel három kérdést a 15. részhez kapcsolódóan! Olvasd fel a padtársadnak,
ő feleljen rájuk! A kérdések így kezdődjenek!
Mivel 
Hová 
Miért 

?
?
?

3. 	Egészítsétek ki a hiányzó szavakkal a folyamatábrát, majd mondjátok el körforgóval
az olvasott részek történetét!

1. A király nem tartóztatta Jánost, hanem egy zsák 

megjutalmazta.

2. A fiú gályára szállt, ____________________ még maradtak.

3. Nagy __________________ kerekedett, a gályába ________________ csapott.

4. 
A legénység meghalt, János megmenekült. A fiú belekapaszkodott egy
______________________, így jutott el a ______________________________.

5. Egy ______________________ hátára felült, amely a ____________________
repítette. Itt János megtudta, hogy Iluska meghalt.

6. A fiú kiment a temetőbe, leszakított egy ______________________________
kedvese sírjáról, majd ismét ______________________________ indult.

4. 	Fejtsd meg a titkosírást! Írd mindegyik betű helyére az ábécében előtte álló betűt,
és az olvasott részek kulcsszavait kapod megfejtésül.
Ú Ty Á Zs B Sz


W Í I Á S


Gy S Í G G N Á Dz B S
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Részösszefoglalás
1. 	Jancsira az útja során számos kaland, próbatétel várt, és még sok izgalmas esemény
fog vele történni. Idézd fel az eddigieket, és írd be a táblázatba a következőket!:
• Jancsi és Iluska szeretik egymást.
• a pusztán
• Franciaországban
• a zsiványtanyán

• a huszárok közt
• a tengeren
• Jancsi elveszíti a nyáj felét.

Előkészítés
Bonyodalom
A vándorút eseményei:
A cselekmény
kibontakozása

2. 	A falujából indult, és a falujába tért vissza János. Írd le a felsorolt helyszíneket előfordulásuk sorrendjében!
1. falu
2.
4.
5.
7.
8.
• zsiványtanya
• tengeren

• Tatárország
• Taljánország

9. 

3. 
6. 

• Franciaország
• Lengyelország

10. falu
• India

• puszta

1

3. 	Melyik szereplő írhatta a következő sorokat? Írd a nevét a levele alá!
A vasvillát azóta is
magamnál tartom,
hátha az utamba
kerül az az akasztófáravaló.
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férjhez adott volna
a daliás huszárhoz.
Tetszett a legény, de
már volt kedvese.
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Petőfi Sándor: János vitéz

Büszke vagyok
arra, hogy én
adtam Jancsinak a János vitéz
nevet. Örömmel
elfogadtam volna
vejemnek.

Majdnem betapasztották a számat.
Ilyen csúnyán még
nem ripakodtak
rám.
Mit képzel az a
senkiházi?

________________________________

________________________________

4. 	A műből idézünk részleteket. Elbeszélő részt, egy táj leírását vagy egy szereplő jellemzését, tulajdonságainak a bemutatását olvasod? Jelöld E, L vagy J betűvel!
a) „De a juhászbojtár fölkel subájáról,

		 Közelebb megy hozzá, s csalogatva így szól”
b) „Kicsalta a leányt édes beszédével,
		 Átfogta derekát mind a két kezével” 		
c) „Tenger virág nyílik tarkán körülötte” 		
d) „A szőke kislyánynak karcsu termetére,
		 Szép hosszú hajára, gömbölyű keblére.” 		
e) „Markos gyerek volt ő, husz legényen kitett,
		 Noha nem érte meg még husszor a telet.”		

5. 	Jól ismered már a szóképeket? Ha igen, könnyen fel tudod ismerni, hogy hasonlatot,
metaforát vagy megszemélyesítést rejtenek-e a verssorok. Írd a számukat a megfelelő helyre!

1. „Ottan éldegélünk mi ketten boldogan,
Mint Ádám és Éva a paradicsomban…”

2. „ A franciák földje gyönyörű tartomány,
Egész paradicsom, egész kis Kánaán”

3. „Nézte őt a kék ég, a fényes nap… alább
Ragyogó szemével a tündér délibáb.”

4. „Nem tudott mást tenni, a szívéhez kapott,
Mintha ki akarná tépni a bánatot.”

5. „Zokogott a tenger hánykodó hulláma”

6. „Egyenes rónaság nyujtózkodott végig.”



Hasonlat

________________________________



Metafora



Megszemélyesítés
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6. 	Nevezd meg a szóképek elemeit!
„A puszta, mint tenger, feküdt körülötte.”

hasonlított



hasonlító



közös jegy



„Hej Iluskám, lelkem szépséges angyala!”

azonosított



azonosító





közös jegyek

7. 	Sok új kifejezéssel, számos népnyelvi szóval is megismerkedtél a történet során.
Írd a szavakat a megfelelő rajzhoz!
kökény, mátka, basa, szablya, suba










66

OH-MIR05MB - Irodalom 5 mf.indd 66

2021.03.09. 16:40:55

Petőfi Sándor: János vitéz

8. 	Fejtsd meg a János vitézhez kapcsolódó keresztrejtvényt!
1. Ennek a partján kezdődik a
történet.
2. Jancsi szerelmének a neve.
3. Ilyen színű Jancsi kedvesének a haja.
4. A juhász munkáját segítő
legény.
5. „Tüzesen süt le a … nap sugára”
6. Porrá égett (… tanya).
7. Ő adta Jancsinak a János vitéz nevet (… király).
8. Jancsi nevelőapja.
9. Ekével a földbe vágott hos�szú mélyedés.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Megfejtés:

9. 	Alkoss szóláncot! Juss el a felső szavaktól az alsókig egy-egy betű változtatásával!
M

O

S

R

Ú

T

NY

Á

R

NY

Á

J

SZ

É

P

T

É

L

10. 	Jancsiból vitéz lett. Tervezz neki címert és zászlót!
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János vitéz, 19–20. rész
1. 	Idézd a szövegből, mihez hasonlítja az elbeszélő az Óriásországban található dolgokat!
a faleveleket: 
a szúnyogokat: 
a varjúkat: 
az óriások könnycseppjeit: 

2. 	Dolgozzatok párokban! Támasszátok alá érvekkel, hogy János igazán bátor és leleményes fiú! Említhetitek valamelyik cselekedetét, szavait, de idézhettek is a műből.
(A korábban olvasott részekre is gondoljatok!)
bátor

érvek

érvek

érvek


















leleményes

érvek

érvek

érvek



















3. 	Értelmezd a szólásokat, közmondásokat, és karikázd be a 20. részre illők betűjelét!

	
a) Legény a talpán. b) Szólj igazat, betörik a fejed. c) Ki a kicsit nem becsüli, az a
nagyot nem érdemli. d) Ésszel él az ember. e) Szégyen a futás, de hasznos. f ) Többet
ésszel, mint erővel.
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Petőfi Sándor: János vitéz

János vitéz, 21–22. rész
1. 	Tedd időrendi sorrendbe a 21. rész eseményeit!
„Boszorkányok szálltak arra seprőnyélen.”
„És az óriások rögtön megjelentek.”
„Halkan lábujjhegyen a kulcslyukhoz mene”
„A tűz minden seprőt hamuvá égetett.”
„Hánytak a nagy üstbe békát, patkányfejet”

-

a

„S derűlt lassanként a sötétség országa.”

2. 	Fejezd be röviden a mondatokat a történetnek megfelelően!

a) A boszorkányok azért gyülekeztek a barlangban, mert 
		

b) János azért vitte el a seprűket, hogy 
c) Egyre világosabb lett, amikor 
d) Iluska mostohája úgy halt meg, hogy 
e) János nagy tüzet rakott, és 

3. 	János az óriásokat hívta segítségül a boszorkányok legyőzésére. Sorolj fel még további varázseszközöket a példa alapján!
varázseszköz
síp

varázslat
segítség érkezik (óriások)

a mű címe
János vitéz

4. 	Karikázd be a megadott kifejezéseknek megfelelő szómagyarázat betűjelét!

• hemzsegett
		
a) nyüzsgött, mozgott

b) ment, haladt

• körülötte karéjt képeztenek
		
a) odamentek hozzá
b) körbefogták

c) futott, szaladt
c) melléálltak

• át kezdette látni
		
a) tisztában lett valamivel b) tisztázott valamit c) messzire nézett
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5. 	Gyűjts rímpárokat a megadott szempontok szerint!

a) Az utolsó szótagban csak a magánhangzó rímel: 
		

b) az utolsó szótagban a magán- és mássalhangzó is rímel: 
		

c) az utolsó két szótagban csak a magánhangzó rímel: 
		

d) az utolsó két szótag magán- és mássalhangzója is rímel: 
		


6. 	Ha a halmaz betűit a megfelelő sorrendben (balról jobbra vagy jobbról balra) vízszintesen vagy függőlegesen összeolvasod, a boszorkánytanyához kapcsolódó hét
szót kapsz megfejtésül. Melyek ezek?
A

Y

V

K

Í

GY Ó

A

M

I

T

E

S

D

B

Z

J

A

J

LY

K

S

A

Ü

B

Ő

A

K

É

B

S

E

M

S

B

A

J

I

M

M

D

P

A

T

K

Á

NY

F

E

J

F

R

K

S

A

Z

E

Ő

F

L

A

Ű

L

R

A

E

A

A

Ő

F

M

A

CS

K

A

F

A

R

O

K

R

D

Z

P

C

I

S

G

J

Z

R

C

Z

Ű

T

Á

S

G

C

F

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

7. 	A nyomtatónk meghibásodott, és a legépelt betűk csak félig látszanak. Találd ki a
szavakat, és foglald őket mondatba!

varázsige fekete macska bűbáj vasorr varjú
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Petőfi Sándor: János vitéz

János vitéz, 23–27. rész
1. 	Gyakoroljátok az egyre bővülő mondatok (mondatpiramis) olvasását!
János megtalálta a boldogságot.
János Tündérországban megtalálta a boldogságot.
János Tündérországban megtalálta a tökéletes boldogságot.
János vitéz Tündérországban megtalálta a tökéletes boldogságot.
János vitéz és Iluska Tündérországban megtalálta a tökéletes boldogságot.

2. 	Állítsd sorba számozással a kulcsszavakat, szókapcsolatokat, majd mondjátok el segítségükkel az utolsó részek történetét!
kérés a halászhoz		

a boldog fejedelmi pár

varázssíp

a kapuőrzők legyőzése

		

utazás a tengeren		

az élet vize

3. 	Készíts ötsorost Tündérországról!
Tündérország
Mi?
___________________________ ___________________________
Milyen? (2 tulajdonság)
_________________________ __________________________ _________________________
Mi? (3 főnév)
_____________________________________________________
(egy 4 szavas mondat)
___________________________
Mi jut eszedbe róla? (1 rokon értelmű szó Tündérországról)

4. 	Fejezd be a mondatokat a történetnek megfelelően!

a) Tündérországba nem könnyű a bejutás, mert 
		

b) A medvék legyőzése után János leült egy padra, hogy 
		

c) A harmadik kapu látványa igazán vérfagyasztó volt, hiszen 
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d) János lyukat fúrt a sárkány oldalába, és 
		

e) A fiú bedobta a rózsát a tóba, és 
		


5. 	Keresd meg a szavak rokon értelmű alakjait, és írd be a megfelelő helyre!
fékezhetetlen
gyönyörű
elmaradhatatlan tetszetős
fenséges		indulatos
nyájas

barátságos
mézesmázos
tüzes		
ragaszkodó
kitartó		esztétikus

szilaj

hűséges

szép

6. 	Fejtsd meg a rejtvényt, majd a megadott helyen levő betűket írd be a táblázatba!
Hogyan kapcsolódik a megfejtés az olvasott részekhez?
A

B

C

D

E

F

G

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A8

F7

A5

C3

H

1. Az óriás egy lépésének hossza: fél …
2. A kapuőrző medvék jelzője.
3. A második kaput három vad …
őrizte.
4. Örökös évszak Tündérországban.
5. Drágakő, mely a tündérek kön�nyéből lesz.
6. Csak ilyen napszak van Tündérországban.
7. Íg y nevezte János az óriást: … jobbágyom.
8. Szókép, amely azonosításon alapszik.

D2

G1

E5

E4

Kapcsolódása az olvasott részekhez: 
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Petőfi Sándor: János vitéz

Összefoglalás
1. 	Fejtsd meg a Petőfi Sándorhoz kapcsolódó keresztrejtvényt!
1. Feleségének
1.
a keresztneve.
2. F
 olyó, melyről
verset is írt.
3. Édesanyjának a vezetékneve.
4. 1848-ban írt költeménye
(… dal).
5. P
 etőfi költőbarátja 5.
(… János).
6. E
 bben a hónapban
született.
7. Eredeti családneve.
8. Ennyi évet élt Petőfi.
9. A szabadságharc
9.
tábornoka (… József).

2.
3.
4.

6.
7.
8.

Megfejtés:
Kapcsolódása Petőfihez: 

2. 	Mindegyik sorban van egy-egy kakukktojás. Ismerd fel, majd indokold meg a választásodat!

a) falu vége, patakpart, a gazda kapuja, zsiványtanya, Tündérország
		Kakukktojás: _______________________, mert ez __________________________
		 a többi pedig 
b) tetőpont, párbeszéd, megoldás, bonyodalom, előkészítés, a cselekmény kibontakozása
		Kakukktojás: _______________________, mert ez __________________________
		 a többi pedig 
c) felkiáltás, megszólítás, metafora, ismétlés, kérdés, párhuzam, ellentét
		Kakukktojás: _______________________, mert ez __________________________
		 a többi pedig 
d) huszárok, óriások, törpék, tündérek, boszorkányok, törökök
		Kakukktojás: _______________________, mert ez __________________________
		 a többi pedig 
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3. 	Ismerd fel a mű szereplőit a Ki vagyok én? című játékkal! (Egyszerre mindig egy-egy

információt olvass el, a következő mondatot takard le!) Három, kettő, egy, illetve
nulla pontot adj magadnak!

a)

Csak egyszer szerepeltem a történetben.
A feleségem már régen meghalt.			

______________________

Úgy hallottam, én is kaptam volna az aranyból.		
b)

Mesterember vagyok.
Az utak gyakran kifognak rajtam.			

______________________

Csodálattal gondolok a nagy erejű legényre.		
c)

_______ pont

Nincs vér szerinti gyermekem.
Gyakran vagyok üst közelében.			

______________________

Úgy tudom, még a varjú sem károgott utánam.
d)

_______ pont

_______ pont

Gyakran jártam erdő közepén.
Tizenegy emberemnek parancsoltam.		

______________________

Tűz által leltem halálomat egy tanyán.			

_______ pont

4. 	Ki mondta, kinek mondta a következő szavakat? Beszéljétek meg, milyen módon
szólalnak meg a szereplők! (Hangerő, hangszín, beszédtempó stb.)

„Becstelen teremtés! gyalázatos pára! „Vigyázz, földi! bizony rálépsz a fejedre…
Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára?” Mi ördögért vagy úgy a búnak eredve?”


„Jaj, a zsivány! jaj, az akasztani való! „Én a te nevedet másnak keresztelem,
Hogy ássa ki mind a két szemét a holló!” Mától fogva neved János vitéz legyen.”


„Szerencsétlenségnek embere, ki vagy te? „Nem olyan könnyű ám a bejárás oda,
Hogy lábadat mered tenni e küszöbre.” Őrizi kapuját sok iszonyú csoda…”
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y
e

Petőfi Sándor: János vitéz

5. 	Készíts vázlatot, amelyen azt jelölöd, milyennek mutatja Jancsit az elbeszélő, és vajon milyennek látják a történet szereplői! Szóban beszéljétek meg, milyennek látjátok ti a fiút! Összesítsétek a megoldásokat osztályszinten is!
Ilyennek mutatja az elbeszélő:



Ilyennek látják a törökök:


Ilyennek látja a francia királylány:




6. 	Dolgozzatok csoportokban! Írjatok mindegyik nyelvi alakzathoz példát a szövegből!
Mutassatok rá szóban a szerepükre is!
Megnevezés

Példa

Megszólítás
Felkiáltás
Kérdés
Ismétlés
Felsorolás
Párhuzam
Ellentét
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7. 	Talált tárgyak osztálya. A szereplők elveszítették jogos tulajdonukat. Írd a betűket
a megfelelő rajzhoz! (Egy szereplő több dolgot is birtokolhat, egy tárgy pedig több
személyhez is kapcsolódhat.)

a) Jancsi, b) Iluska, c) boszorkányok, d) zsiványok, e) óriások, f) francia király

8. 	Csoportosítsd az idézeteket! Írd a számukat a megfelelő csoportba!
Megszemélyesítések

Hasonlatok

Metaforák

1. „Elváltak egymástól, mint ágtól a levél”
2. „Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte”
3. „Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!”
4. „Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!”
5. „Hullottak a fejek előttök, mint a mák.”
6. „A láng piros nyelve az ég felé szaladt”
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Szülőföld, táj
Petőfi Sándor: Szülőföldemen
1. 	Biztosan sok, számodra eddig ismeretlen kifejezéssel ismerkedtél meg a vers olvasása során. Vajon mindegyiknek tudod a jelentését?
a) Nevezd meg, mit látsz a fotókon!
b) Írd a képhez kapcsolódó meghatározás betűjelét is a vonalra!







A) Az állatok itatására és etetésére készült eszköz.
B) Késő tavasszal vagy kora nyáron megjelenő, vörösesbarna vagy sárga hátú, a gazdáknak sok kárt okozó rovar.
C) Népi hangadó fúvós játékszer. Hasonló a felépítése a furulyához, dallamjátékra
azonban nem alkalmas.

„

„

2. 	a)	Figyeld meg a Szülőföldemen című vers rímelését, utána elemezd ebből a szem-

pontból a költő más tájverseit is! Írd a sorok végére a megfelelő betűjeleket! Segít
a tankönyv 17. oldali táblázata.
b) Számold meg, hány szótagból áll egy-egy verssor, és jegyezd le a szótagszámot!
c) Beszéljétek meg, mit tapasztaltatok a feladat elvégzése során!
„Itt születtem én ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele,
Most is hallom e dalt, elhangzott bár:
»Cserebogár, sárga cserebogár!«”
Rímfajta: 
Szótagszám: 
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___
___
___
___
___
___

„

„

„Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.”
(A Tisza)
Rímfajta: 
Szótagszám: 

___
___
___
___
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„

„Itt vagyok megint a
___
Nagyvárosi élet örökös zajában,
___
Oh de képzeletem most is odalenn az ___
Alföld rónáján van;
___
Testi szemeimet
___
Behunyom, és lelkem szemeivel nézek, ___
S előttem lebegnek szépen gyönyörűn az ___
Alföldi vidékek.”
___

(A Kiskunság)
Rímfajta: 
Szótagszám: 

3. 	Ismerd fel a szóképek elemeit!

„

„

„Hej, mostan puszta ám igazán a puszta! ___
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda; ___
Amit a kikelet
___
És a nyár gyüjtöget,
___
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli, ___
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.” ___

(A puszta, télen)

„

Rímfajta: 
Szótagszám: 

„Mint nyugtalan madár az ágakon,
Helyrül-helyre röpköd gondolatom”



hasonlított



hasonlító



közös jegy

4. 	Magyarázd meg, mikor és miért lehet fájdalmas egy búcsú! Lehet-e örömteli is?
• Amiatt / akkor fájdalmas a búcsú, ha 



• Örömteli is lehet az elválás, ha 
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Szülőföld, táj

Petőfi Sándor: Az alföld
1. a) Nevezd meg, milyen növényt, állatot, tárgyat látsz a képeken!

b) Számozd meg, milyen sorrendben követik egymást a versben!
c)	A költemény szövege segítségével írd melléjük a rá jellemző szókapcsolatokat betűjelét!
A) „Rintagózik […] a tanyáknál”.
D) Gyíkok pihennek meg a tövénél.
B) A „körmeik dobognak”.
E) A törpe nyárfaerdőbe rak fészket.
C) A szélben „ijedve kelnek légi útra”. F) A csikósok kezében hangos a „pattogása”.





Az alföld
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2. 	Karikázd be Az alföld című versre jellemző igaz állítások betűjelét!

a) A vers Pesten keletkezett, 1844 nyarán írta Petőfi Sándor.
b) A költemény műfaja nem dal, hanem elbeszélő költemény.
c) A verssorok páros rímekben csendülnek össze.
d) A mű később keletkezett, mint a Szülőföldemen című vers.
e) Az alkotás szerkezeti felépítését a leírás menete határozza meg.
f ) A költemény utolsó versszakában a személyesség kap hangsúlyos szerepet.

3. 	Írd le, milyen költői kifejezőeszközökre (szóképekre, nyelvi alakzatokra) ismersz az
idézetekben! Szóban mutassatok rá a szerepükre is!
„Börtönéből szabadúlt sas lelkem”

„Tán csodállak, ámde nem szeretlek”





„Itt ringatták bölcsőm, itt születtem”

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak



Fenyvesekkel vadregényes tája!”


„mint halvány ködoszlop,
Egy-egy város templomának tornya.”

„A tanyáknál szellők lágy ölében





Ringatózik a kalászos búza”

4. 	Érvelj Az alföld című mű ismeretében amellett, hogy az alkotás műfaja tájleíró költemény! Mutasd be, miként van jelen a műfaj legalább két ismertetőjegye az adott
műben!


A műfaj ismertetőjegye



















Megvalósulása a műben
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Szülőföld, táj

Petőfi Sándor: Úti levelek III. levél (részlet)
1. 	Juss el ahhoz a tájegységhez, amely az olvasott szöveg első mondatában szerepel!
Írd be a válaszokat a megfelelő körökbe!

FÖLDRÉSZ
ORSZÁG

z

MEGYE
JEGYSÉG
TÁ

2. 	Értelmezd és magyarázd meg a kifejezést: „Hortobágy, dicső rónaság, te vagy az Isten homloka”!




3. 	Petőfi Sándor művében a hortobágyi puszta jellegzetes élővilága és épületei is megjelennek. Karikázd be azokat a szavakat, amelyek szerepelnek a III. levél megismert
részletében!
pacsirta

káka

sás

gólya

csárda

gulya
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4. 	Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!
A nép képzelete a hortobágyi Kilenclyukú hídhoz számos
történetet fűzött: az egyik Rózsa Sándorhoz, a híres betyárhoz kapcsolódik, akit a pandúrok1 a folyó melletti csárdában akartak elfogni.
A férfi a folyón keresztül akart elmenekülni, de nem tudott, mert híd még nem állt a vízen. A népi hagyomány
szerint Rózsa Sándornak ekkor kilenc szeretője jött a segítségére: a nők a folyó vizébe álltak, és az ő hátukon átugratva menekült meg üldözői elől a híres betyár.
Hiteles feljegyzések szerint a Hortobágy folyó kőhídjának építéséhez 1827-ben fogtak hozzá Povolny Ferenc tervei alapján. A munkát 1833-ban fejezték be, ekkor bontották le az 1697-ben készült régi fahidat is.
Rózsa Sándor
A Kilenclyukú híd hazánk leghosszabb közúti kőhídja: a
folyó két partján lévő úgynevezett ellenfalak közt mért távolsága 92,13 méter, teljes
hossza pedig 167,3 méter.
(A Hortobágy látnivalói és a Hortobágy község turizmusának bemutatása című weboldalak nyomán)

a) Búvárkodj! Rózsa Sándor korában állt-e már a Kilenclyukú híd?

b)	Nézd meg a tankönyv 168. oldalán lévő képet, majd figyeld meg jól a Nagyhortobágyi csárdát ábrázoló fotót! Milyen hasonlóságokat fedezel fel köztük?






c)	Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, amelyek bizonyítják, hogy már a kőhíd
előtt is állt híd a Hortobágy folyón!
d)	Hogyan kapcsolódnak a hídhoz a következő adatok?
167,3 méter:
92,13 méter:
1

pandúr: rendfenntartó fegyveres alakulat tagja a 19. században
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Szülőföld, táj

Nagy László: Balatonparton, Weöres Sándor: Tájkép
1. 	Ábécérendben írtuk le Nagy László versének néhány szavát. Tedd helyes sorrendbe
a kifejezéseket, és kapcsolj hozzájuk egy-egy gondolatot a vers szövege alapján!
AABLNOT: 

ÁDDEEGHINŰ: 

ÁCSDLO: 

ÁBBIÓST: 


2. 	Találd ki, mit ábrázolnak a képek, és kösd össze őket a nevükkel! Olvasd fel Nagy

László verséből azokat a sorokat, amelyekben szó esik ezekről az állatokról és növényekről!

sás

vízicsibe

vadruca

lille

nád

nádiveréb

3. 	Weöres Sándor Tájkép című versének szerkezetét az évszakok váltakozása alakítja

ki. Az őszhöz és a télhez kapcsolódó szavakat gyűjtöttünk, és összekevertük a betűiket. Tedd jó sorrendbe a betűket, és írd a szavakat a megfelelő évszakhoz!
gasár hérfe dök őse aszlik garnyal
Ő
s

z

T
é

l
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Összefoglalás
1. 	Írd a képek mellé a költők nevét! Jegyezd le a megismert műveik címét is, és fűzz

mindegyikhez két-két gondolatot! Azt is leírhatod, milyen érzéseket, hangulatokat
keltettek benned a költemények.
	Az egyik költőtől három művet is megismertünk. Csak az egyikhez fűzz írásban
gondolatokat!















2. 	Írd le a jellemzők számát az 1. feladatba a címek mellé! Egy-egy számot több helyre

is írhatsz.
	
1. tájleíró költemény, 2. refrén, 3. az ősz és a tél találkozása, 4. keretes szerkezet,
5. nádas, 6. prózai mű, 7. verses forma jellemzi

3. 	Milyen sorrendben keletkeztek az alkotások? Állítsd őket számozással sorrendbe!
___ Balatonparton

____ Az alföld

___ Tájkép

___ Szülőföldemen
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Szülőföld, táj

4. 	Csoportokban dolgozzatok! Válasszátok ki a fejezetben megismert egyik verset!
Lássátok el minél több információval a gondolattérképet! A vonalon kívül is dolgozhattok.

rímfajta: 

eredet: 

műfaj: 
műnem: 

A vers címe


forma: 

5. Húzd alá azt a szót vagy szókapcsolatot, amelyik igazzá teszi az állítást!

a)	A Szülőföldemen című versét a költő nem a szülővárosában, hanem Kiskőrösön /
Félegyházán / Dunavecsén írta.
b) A Tájkép című vers érzelmi gazdagságának a megteremtésében fontos szerepet
játszanak a megszemélyesítések / a metaforák, a táj általuk válik élővé.
c)	Az alföld című vers szerkezeti felépítését a leírás / az elbeszélés menete határozza meg, a költemény utolsó versszakában a személyesség / a cselekménymondás
kap hangsúlyos szerepet.
d) A Balatonparton című vers legfontosabb motívuma a rácsodálkozás / a hazaszeretet érzése.
e) A Szülőföldemen című vers 1823-ban / 1848-ban / 1948-ban keletkezett, a költő
húsz év távlatából idézte fel a távoli, kedves emlékeket.
f )	Az alföld című vers 1. és 2. versszakában a Kárpátok és az Alföld bemutatása során párhuzam / ellentét van a „vadregényes táj” és a „tengersík vidék” között.

6. 	Írj a fejezetben megismert egyik műhöz kedvcsináló ajánlást, buzdítsd társaidat az

elolvasására!
	A mű címe: _______________________________________. Ismerjétek meg ezt a
művet, mert 
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Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
A regény cselekménye és szerkezete
Az előkészítés (I–II. fejezet)
1. Figyeld meg a fotókat, és válaszolj a kérdésekre!

a)	Kik láthatók a képeken? Nevezz meg néhány szereplőt, és írd le röviden, mit tudtál meg róluk a regény I. és II. fejezetéből!
• Az álló fiú neve: 
Megtudtam róla, hogy 


• Az osztály egy másik tanulójának a neve:

Megtudtam róla, hogy 


• Tagja volt még a Pál utcai fiúk csapatának:


Megtudtam róluk, hogy 



b) Egészítsd ki a hiányos mondatokat!
		A regény első lapjain leírt események 
(Mikor? év, évszak)
játszódnak az iskolában, természetrajzórán. Az iskola, a grund és a Múzeum-kert
is ugyanabban a városban volt, ________________________ (Hol? település).
c) Milyen események követték a grundon játszódó jelenetet? Említs közülük kettőt!
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Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

2. 	Karikázd be azoknak a mondatoknak a betűjelét, amelyekről a regény II. fejezeté-

ben olvastál!
a)	A grundon a fiúk közül csak egyetlen közlegény volt, Nemecsek, egyedül neki parancsoltak a kapitányok és a hadnagyok.
b)	Boka azzal bízta meg Cselét, hogy a nővérével varrasson másnapra egy új zászlót.
c) A két Pásztor testvér elvette Nemecsektől a golyókat, a fiúk einstandra hivatkoztak.
d)	Boka és társai megfogadták, hogy meg fogják védeni a grundot, és nem engedik,
hogy onnan bárki elkergesse őket. Abban is megállapodtak, hogy el fognak menni a Füvészkertbe.
e)	Szebenics butasága sokat segített abban, hogy a három Pál utcai fiú kijuthatott a
Füvészkertből.

3. 	Képzeld el, hogy tőled vették el a Pásztorok a golyókat a Múzeum-kertben! Fogalmazd meg, te mit tettél volna! Véleményedet érvekkel is támaszd alá!





4. 	A Pál utcai fiúk című regény olvasása során megismerkedtél az epikus művek szerkezeti egységeivel is. Értelmezd a következőket, majd válaszolj a kérdésekre!
Előkészítés: 


Mit tudtunk meg a regény előkészítő részéből? 




Konfliktus: 

Írd le, milyen konfliktusról olvastunk a regény I. fejezetében! 
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A bonyodalom (III. fejezet)
1. 	„Mielőtt támadnának, be fogjuk bizonyítani, hogy mi is vagyunk olyan bátrak, mint

ők. Én magam mellé fogom venni a két legbátrabb emberemet, és kimegyünk velük a
Füvészkertbe. Be fogunk hatolni az ő szigetjükre, és odaszögezzük a fára ezt a papirost.”

a) Nevezd meg azt a három Pál utcai fiút, akik bemerészkedtek a Füvészkertbe! Segít a fotó is.
		

		

b)	A vörösingesek jól felszerelt „vára” egy kiválóan védhető helyen állt: egy kis tó közepén, egy
apró szigeten. Húzd alá, hogyan lehetett bejutni a szigetre!
		
Egy zsilipen át. / Egy fahídon átmenve. / Egy indából készült hinta segítségével.
c)	Mi járhatott a három fiú fejében, amikor távoztak a Füvészkertből! E/1. személyben fogalmazd meg az érzéseiket és gondolataikat!
• ____________________________ (név) gondolatai: 
		

• ____________________________ (név) gondolatai: 
		

• ____________________________ (név) gondolatai: 
		


2. 	Kiről szólnak az alábbi idézetek? Írd a számokat a megfelelő helyre! Egy számot
több helyre is írhatsz.
1. Boka
2. Nemecsek
3. Csónakos
a)	„felmászott az akácfára, ő értett a fáramászáshoz, mert ő vidéki fiú volt.” _____
b) „Olyan fiú volt, aki minduntalan elfelejtette, hogy baj van. Folyton emlékeztetni
kellett rá.”_____
c)	„Nincs az a bazár, amiben annyi minden lett volna, mint a […] zsebében. Volt
abban bicska, spárga, golyó, rézkilincs, szög, kulcs, rongy, noteszkönyv, srófhúzó,
meg isten tudja, micsoda.” _____
d)	„A fatörzsre egy szempillantás alatt feltűzte a piros cédulát, s azzal a lámpához
osont. Kinyitotta a lámpa egyik ablakát, s belefújt.” _____
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Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

A cselekmény kibontakozása (IV–VII. fejezet)
1. 	Húzd alá azt a szót vagy szókapcsolatot, amelyik igazzá teszi az állítást!

a)	A regény IV. fejezetének eseményei a grundon / a Füvészkertben / az iskolában
kezdődnek.
b)	A füvészkerti kalandról Csónakos nagyokat füllentett / csak igazat mondott,
Nemecsek pedig titkolózott / mindenről részletesen beszámolt.
c)	Molnár / Rácz tanár úr a tanári szobába hívott hét fiút, valamennyien a gittegylet tagjai voltak.
d)	Geréb / Áts Feri azért vitt szivart Janónak – ráadásul még pénzt is ígért az őrnek–, hogy a Pál utcai fiúkat kikergesse a grundról.
e)	A gittegylet tagjai mindannyian a Pál utcai fiúk / a vörösingesek közé tartoztak.

2. 	Alkoss szavakat a táblázatban megadott betűkből a felsorolt számok sorrendjében!
Karikázd be közülük azokat, amelyek a regény IV. fejezetéhez kapcsolódnak! Válaszd ki az egyik szót, és foglald mondatba a történetnek megfelelően!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

P

CS

É

E

T

G

I

Ü

V

B

LY

10.3.11.4.6.:
1.4.2.3.5.:
Mondat: 

4.2.4.5.:
5.4.9.4.:

6.7.5.5.:
8.9.4.6.:

3. 	Írd le a VI. fejezet ismeretében, ki mondta, kinek mondta a következő szavakat! Szó-

ban mutassátok be röviden a helyzetet is, amikor elhangoztak a szavak!
a) „Mert ők kimondták rólam… hogy… hogy áruló vagyok…”
		


b)	„Ha van köztetek valami harag, hát annak most legyen vége. Akik haragban vannak egymással, béküljenek ki.”
		

c) „Én azért jöttem, hogy jóvátegyem a hibámat.”
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4. 	„Én jóvá akarom tenni a hibámat” – olvashattuk a regényben. Te kerültél már olyan
helyzetbe, amikor hasonlóan éreztél? Fogalmazd meg röviden a helyzetet, és írd le
az előzményeket, valamint a „jóvátétel” módját is!





5. 	Igazak-e vagy hamisak az állítások? Jelöld I vagy H betűvel! Csak akkor fogadd el az
állítást igaznak, ha minden eleme igaz!

Nemecsek édesapja, Nemecsek András szabó volt.
Áts Feri üdvözletét küldte a három vörösingessel Nemecseknek.
Boka egymaga döntött arról, hogy visszafogadják-e az áruló Gerébet.
 vörösingesek a józsefvárosi reáliskolába jártak, így a gimnázium a Pál utcai
A
fiúknak kívánta a győzelmet.
 ár a gittegylet tagjai is megbánták, hogy Nemecsek nevét kisbetűvel írták be
M
a fekete könyvbe.
 oka engedte, hogy más osztálybeliek is végignézzék a vörösingesekkel folytaB
tott harcukat.

6. 	A két Pásztor és Szebenics meglátogatták a nagybeteg Nemecseket a Rákos utca

3. szám alatti otthonában. „Sorra kezet fogtak Nemecsekkel, és a komor, vad arcú
Pásztor elérzékenyülve szólt: – Nekem pedig bocsáss meg.”
	A két Pásztor több alkalommal is vétett Nemecsek ellen. Folytasd a mondatokat a
történések megnevezésével!
• Először a Múzeum-kertben vétkeztek Nemecsek ellen, amikor 
		

• Másodszor a Füvészkertben, amikor Áts Feri parancsára 
		


7. 	Adj címet a fotónak! Szerepeljenek benne a következő kérdésekre adott válaszok is: Kik? Mit csináltak? Hol?
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Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

A tetőpont (VIII. fejezet)
1. 	Húzd alá azt a szót vagy szókapcsolatot, amelyik igazzá teszi az állítást!

z

a) A háború napja gyönyörű tavaszi / nyári nap volt.
b)	Boka megváltoztatta a korábbi haditervet, és emiatt Janóval egy sáncárkot / várfalat építtetett.
c) A sáncárokban az A és a B / a C és a D zászlóalj helyezkedett el.
d)	A csapattámadásnál / a személyes támadásnál engedték a szabályok, hogy többen legyenek, de a személyes támadásnál / a csapattámadásnál nem lehetett
kettőnek egy ellen harcolni.
e)	Minden erőd fokán piros-zöld / piros-fehér színű zászlót lengetett a szél, csak a
harmadik / negyedik számú erődről hiányzott a zászló.
f)	A Pál utcai fiúk küldöttségének tagjai Cselén kívül Nemecsek és Boka / Weisz és
Csónakos voltak.
g) A haditudósítók szerint a háború legnagyobb veszedelme a zavar / a fertőzés.

i

2. 	Ki mondta, kinek mondta a következő szavakat? Mutasd be röviden a helyzetet is,

e

-

ú

a

amikor elhangoztak a szavak!
a) „Mégis derék fiú vagy…” 
		

b)	„Ostoba volt. Ha rendesen birkózott volna, nem bírtam volna vele. Így azonban
jogunk volt kettőnknek ellene menni…” 
		

c)	„Ezeket megverték és bezárták a kunyhójukba!” 
		
	

3. 	Nevezd meg, kikre vonatkozik az idézet! „Életükben először álltak egymással szem-

től szembe, négyszemközt. Itt találkoztak ez előtt a szomorú ház előtt. Az egyiket a
szíve hozta ide, a másikat a lelkiismerete.”


4. 	Írj két-két eseményt a VIII. fejezetből, amelyek a fotón látható jelenet előtt, illetve
után történt!
Előtte történt:
• 
• 
Utána történt:
• 
• 
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A mű lezárása (IX–X. fejezet)
1. 	a) Értelmezd a megoldás fogalmát!



b)	Írd le, mely események (történések) jelentik a regényben a megoldást!



2. 	Egészítsd ki a megfelelő szavakkal a gittegylet nagykönyvére vonatkozó szöveget!
	Az egylet nagykönyvének 17. oldalán lévő beírást érvénytelenítették, és Nemecsek Ernő nevét ________________________________ (Hogyan?) írták be a könyvbe.
Azt is elhatározták, hogy mindenkinek a történelemkönyvébe tintával oda kell írni ____________________________ nevét a _________________________________ cím
mellé. Megállapodtak abban is, hogy a Mohácsi vész című fejezethez a vesztes Tomori Pál érsek neve fölé oda kell írni ______________________________ nevét, mert
őt is megverték.
	A könyvbe beírt 4. §-ban azt is elhatározták, hogy Bokától kérjék vissza az egyleti
vagyont, ami ________________________ krajcár volt. Ehhez azonban el kellett adni
Bokának a pénzen vásárolt _______________________________ (Mit?).
	Az 5. § szerint az egyleti elnök, ___________________________ megrovást kapott
a tagoktól, mert az egyleti gittet ki hagyta száradni. Emiatt ismét vita alakult ki
_______________________ és _________________________________ között.

3. 	Mit szeretnél még megtudni A Pál utcai fiúk című regénnyel kapcsolatban? Fogalmazd meg azokat a kérdéseket, amelyeket szívesen feltennél Molnár Ferencnek!
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Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Összefoglalás
1. 	Jegyezz le a regény műfajáról, műfaji sajátosságairól legalább öt ismertetőjegyet!
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

2. 	Érvelj A Pál utcai fiúk című mű ismeretében amellett, hogy az alkotás műfaja ifjúsági regény!



3. 	Keresd meg a szerkezeti elemekhez illő vázlatpontokat, és párosítsd azokat összehúzással!

Előkészítés

Bonyodalom

A cselekmény kibontakozása

Az idő, a szereplők, a helyszínek és az
alaphelyzet megismerése.

Mindkét csapat elveszti a játszóhelyét.
Nemecsek meghal.
A füvészkerti látogatás. A gittegylet feloszlatása.

Tetőpont

A nagybeteg Nemecsek legyőzi Áts Ferit.

Megoldás

A vörösingesek meg akarják szerezni a
Pál utcai fiúk játszóhelyét, a grundot.
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4. 	Számozd meg, milyen sorrendben követik egymást a regényben a következő események!
__ Boka megbocsátott Gerébnek.
__ Nemecsek megbetegedett, és hiányzott az iskolából.
__ Elkezdődött a csata.
__ Boka, Nemecsek és Csónakos látogatása a Füvészkertben.
__ A Pásztorok elvették Nemecsektől a golyókat.
__ Boka kiáltványt írt.

5. Karikázd be az igaz állítások betűjelét!

G		A regény cselekménye az iskolában kezdődött 1889 tavaszán, egy meleg már
ciusi napon.
A		Szebenics, a füvészkertiek vezére vitte el a grundról a Pál utcai fiúk zászlaját.
U		Nemecseken kívül mindössze egy közlegény volt a grundon, egy fekete kutya,
akit Hektornak hívtak.
R		Boka egy nagy fa törzsére tűzi a kis piros papirost, rajta a következő szöveggel:
„ITT VOLTAK A PÁL UTCAI FIÚK!”
I		Áts Feri tisztességes dolognak tartotta, hogy megvesztegetéssel és alkudozással
foglalják el a grundot.
N		A vörösingesek vezérének tetszett Nemecsek bátorsága, és fel is ajánlotta a fiúnak, hogy álljon be közéjük.
K		Nemecsek lázasan és betegen két vállra fektette a nála egy fejjel magasabb Bokát.
D		A gittegylet tagjai valamennyien a Pál utcai fiúk csapatából kerültek ki, mindannyian a gimnázium tanulói voltak.
E		A filmbeli fotó közvetlenül azután készült, miután Nemecsek két vállra fektette
a nála egy fejjel magasabb Boka Jánost.

Tedd sorba a betűket, és írd le a megoldást!

	Indokold meg, hogyan kapcsolódik a regényhez a
megfejtésben szereplő szó!
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Fekete István:
A koppányi aga testamentuma
1. Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szavak aláhúzásával!

a)	Melyik században játszódik a regény története?
		
15. században 16. században 17. században
b) Kinek küldött levelet Babocsai László?
		
Oglu agának Babocsai Gáspárnak Dusmátának
c) Melyik udvarházat erősítették meg a Bogics vizével?
		
Fonódot Bézsenyt Bolondvárat
d) Ma melyik megyében található Koppány (Törökkoppány)?
		
Tolna Békés Somogy
e) Mi A koppányi aga testamentuma című alkotás műfaja?
		
mese monda regény
f ) Mikor adták ki először a művet?
		
1937-ben 1967-ben 1997-ben
g) Kihez ment feleségül Oglu aga lánya, Zsuzsa (Dusmáta)?
		 Bogics Markóhoz Babocsai Lászlóhoz Kales Rudolfhoz

2. Párosítsd összehúzással a regény helyszíneit azok rövid bemutatásával!
Fonód

Oglu aga székhelye.

Bézseny

Végház, kapitánya Kales Rudolf császári zsoldos.

Koppány

A Babocsai-birtok központja.

Bolondvár

Végház, kapitánya Csomay Ferenc.
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3. 	a) Egészítsd ki a hiányos mondatokat! Segítenek a zárójelben feltüntetett kérdések is.

		A regény kezdeti idejéről az Oglu agának írt levél tudósít bennünket, amelyet
___________________ (Mikor, év), kelteztek. A levelet _______________________
__________________________ (Ki?) íratja az íródeákjával.
		A levél megírásától a regényidő mintegy ________________________ (Mennyi
idő?) eseményeit öleli fel.
		A regény cselekménye egy párviadalra való készülődéssel indul, a _________
_________ (Melyik?) várban Babocsai László és Oglu aga párviadala ___________
_____________________________ (Kinek a?) győzelmével végződik.
		A koppányi aga azt kéri a fiatal vitéztől, hogy egyetlen gyermekét vigye el a férfi
_____________________________________________ (Kihez?). Az aga gyermekét
_________________________ (Hogy hívják?), magyarul Zsuzsának szólítják.
		Csomay Ferenc kapitány és Babocsai László
az elfogott levélből megértik, hogy Bagolyvár kapitányának, _____________________
(Kinek? név) Dusmáta örökségére fáj a foga.
b) Húzd alá a szövegben azokat a szavakat,
amelyek a képhez kapcsolódnak!

4. 	A regény szereplői nem valós történelmi személyek, hanem az író által kitalált alakok, a török hódoltság korának jellegzetes szereplői. Írd a nevek előtti betűjelet a
megfelelő helyre!

a) Babocsai László, b) Oglu aga, c) János, d) Kales, e) Csomay Ferenc, f) Szahin,
g) Borgó, h) Dusmáta, i) Bogics Markó, j) Szinán aga, k) Máté
Végvári vitézek és családtagjaik


Az elnyomásban élő magyar nép
alakjai


Török tisztviselők, katonák és
hozzátartozóik


A császár emberei
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Év végi ismétlés
1. A tankönyv és a munkafüzet illusztrációiból válogattunk. Biztosan könnyen felismered majd, melyik alkotást díszítették. Válaszolj a művekhez kapcsolódó kérdésekre!

_

t

-

Az elbeszélő költemény írója:

A történet úgy ér véget, hogy



A regény címe:

Írója:

A két gyerekcsapat konfliktusának az az oka,
Pótold a mű szereplői nevében a mással- 

hangzókat! ( gy = __ __ )

I __ u __ __ a, __ o __ __ o __ a,

__ o __ __ o __ __ á __ __, ó __ i á __

A mű címe:

A képen látható szereplők:

Az alkotás műfaja: 
Tanulságos volt számomra: 
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A mű címe:

Két csodás elem a meséből: 


Arra emlékszem a történetből, hogy 
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2. Töltsd ki a táblázatot a megismert művek alapján!
Szerző

A mű címe

Műfaj
életkép

Ó ha cinke volnék

dal

Rege a csodaszarvasról

rege

Arany János

népköltészeti alkotás

Daidalosz és Ikarosz
tájleíró költemény

Petőfi Sándor
Egy estém otthon
Kányádi Sándor

3. Párokban dolgozzatok!

a) Tegyetek fel egymásnak kérdéseket a szóképekkel kapcsolatban! Segítségetekre
lehet a tankönyv Fogalomtára is.
b)	Milyen költői kifejezőeszközökre ismertek a versrészletekben és a példamondatban? Írjátok a számukat a megfelelő könyv lapjaira!
c)	Nevezzétek meg szóban, mely művekből valók a részletek!
		 1. „Elváltak egymástól, mint ágtól a levél”
		 2. „Egyenes rónaság nyujtózkodott végig.”
		 3. „Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
Ő a legnagyobb s szebb… a hajnali csillag.”
		 4. A magyarok oroszlánként küzdöttek.
		 5. „Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!”
		 6. „A nap akkor már a földet érintette”
		 7. „A láng piros nyelve az ég felé szaladt”
		 8. „Mikorra a patak vize tükörré lett”
Megszemélyesítések

Hasonlatok

Metaforák
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Év végi ismétlés

4. Egészítsd ki a fogalmak meghatározásait, majd írd le a szerkezeti elemek nevét!
Az alaphelyzetet megváltoztató
______________________________,
a történet további eseményeinek a
___________________.


Megismerjük belőle az események
___________, ____________ és a
szereplőket, valamint a mű kiinduló (alap-) helyzetét.


A ____________________________
a ____________________________
terjedő rész, az események összefüggő sora.


A cselekmény __________________
része, a történet lezárása, végkifejlete.


A cselekmény leglényegesebb
__________________, csúcspontja.



5. 	Készíts ötsorost a János vitéz vagy A Pál utcai fiúk című alkotás főszereplőjéről! In-

dokold meg szóban, miért rá esett a választásod! A felső vonalra János vitéz vagy
Nemecsek Ernő nevét írd!
___________________________
___________________________ ___________________________
(2 tulajdonság)

_________________________ __________________________ _________________________
(3 cselekvés)
_____________________________________________________
(egy 4 szavas mondat)
___________________________
(Egy szó, amely a szereplővel kapcsolatban legelőször az eszedbe jut.)
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6. A tanévben sok irodalmi alkotással ismerkedtél meg. Válassz ki közülük kettőt!

a)	Rajzolj le egy-egy fontos jelenetet a művekből! A képregényhez hasonlóan írd le
röviden a szereplők megszólalásait buborékban!
b) Jegyezd le a művek címét is a vonalra!

Cím: 

Cím: 

7. Képzeld magad a megismert mesék vagy mítoszok egyik szereplőjének a helyébe!

Írj levelet a mű egy másik szereplőjének az alkotás eseményeihez, fő kérdéseihez,
bonyodalmához stb. kapcsolódóan!
	Például írj levelet Árgyélus nevében Tündérszép Ilonának arról, hogy már száz meg
száz éve keresed, és soha nem felejted el! Fogalmazz választékosan, és ügyelj a szép
külalakra!
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Forrásjegyzék
Irodalomjegyzék
Részletek
Petőfi Sándor versei: 8. o. Jön az ősz, megy a gólya már…, A szerelem, a szerelem…, 9. o. Reszket a bokor, mert…, Vadonban,
Vasúton; 11., 49. o. Egy estém otthon; 15. o. Magyar vagyok; 49. o. István öcsémhez; 49., 85. o. A Kiskunság; 49. o. Minek
nevezzelek?; 52‒76., 98. o. János vitéz; 7–78. o. Szülőföldemen; 77. o. A Tisza; 78. o. A puszta, télen; 79‒80. o. Az alföld.
In: Petőfi Sándor összes versei. Osiris Kiadó, 2005, Bp. (ISBN 963-389-807-2)
Petőfi Sándor prózai művei: 49. o. Úti jegyzetek (részlet); 81. o. Úti levelek. III. levél (részlet). In: Petőfi Sándor: Úti rajzok.
Helikon Kiadó, 1987, Bp. (ISBN 963-207-599-4)
10., 98. o. Arany János: Családi kör. In: Arany János összes költeményei I. Osiris Kiadó, 2018, Bp. (ISBN 963 389 372 0)
30. o. László Gyula: Rege a csodaszarvasról (részlet). In: László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról. Második kiadás. Budapest, 1986,
Móra Könyvkiadó. 8–9. o. (ISBN 963-11-4419-4)
31. o. Arany János: Rege a csodaszarvasról. In: Arany János összes költeményei II. Osiris Kiadó, 2003, Bp. (ISBN 963-389-373-9)
42. o. Az emberi nem keletkezése (Mózes első könyve 2. fejezet): https://zsido.com/fejezetek/bresit-1mozes-11-68/ (letöltés
ideje: 2021. 01. 13.).
86‒94. o. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. Móra Könyvkiadó, 2019, Bp. (ISBN 978-963-415-885-1)
Internetes szövegek
21. o. Hogyan alakulhatott ki az Óperenciás-tenger elnevezés?: A Magyar etimológiai szótár Óperencia szócikke nyomán (In:
Arcanum Digitális Tudománytár. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/o-o-F33F0/operencia-F3474/ , letöltés ideje: 2021. jan. 13.). A Magyar néprajzi lexikon az Óperenciás tengeren
is túl szócikke nyomán (https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-200.html, letöltés ideje: 2021. jan. 13.).
32. o. Érdekességek a repülés történetéből: A légi közlekedés története dióhéjban nyomán. (In: Turizmus és Közlekedés. Pécsi
Tudományegyetem, 2011. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Turizmus_es_kozlekedes/ch06s02.
html, letöltés ideje: 2021. jan. 13.) A Wikipédia „A repülés története” című szócikke nyomán (https://hu.wikipedia.org/
wiki/A_repülés_története,letöltés ideje: 2021. jan. 13.).
55. o. Milyen volt a huszárok ruhája Petőfi korában?: A 10. Vilmos huszárezred 1848-ban érvényes felszerelése nyomán (http://
www.fehervarihuszarok.hu/10_ruhazat.html, letöltés ideje: 2021. jan. 13.). Az 1. Császár huszárezred ruhája nyomán
(http://isaszegihuszar.hu/huszarezred.html, letöltés ideje: 2021. jan. 13.).
62. o. „Piros az ég alja: aligha szél nem lesz” – népi időjóslások: Gazdálkodjunk Okosan, I. évfolyam, 1. szám, 10. o. nyomán
(https://adoc.pub/gazdalkodjunk-okosan.html, letöltés ideje: 2021. jan. 13.).
82. o. A hortobágyi Kilenclyukú híd: A turizmus bemutatása nyomán (http://www.hortobagy.hu/turizmus/a-turizmus-bemutatasa/, letöltés ideje: 2021. jan. 13.). A Hortobágy látnivalói. Kilenclyukú híd nyomán (https://kirandulastervezo.hu/
latnivalo/hortobagy/kilenclyuku-hid, letöltés ideje: 2021. jan. 13.).
A felmérőfüzet szövegeinek forrásjegyzéke – Teljes szövegek
2-3. o. Kolozsvári Grandpierre Emil: A tíz buta legény. In: Kolozsvári Grandpierre Emil: A lóvátett sárkány. Magvető Kiadó,
Budapest,1983, 123-124. o. (ISBN 963 271 939 5)
12. o. Lengyel Dénes: Attila fiai. In: Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Móra Könyvkiadó, 1985, Bp., 44–45. o. (ISBN 963
11 3991 3)
27. o. Krúdy Gyula: A híres Gegéczi. In: Krúdy Gyula: A zöld kaftán. Unikornis Kiadó, Budapest, 1997, 127. o. (ISBN 963-427185-5)
Részletek
Petőfi Sándor versei: 5. o. Egy estém otthon, 5. o. Füstbement terv, 6. o. Vadonban, 6. o. Vasúton, 6. o. Jön az ősz, megy a gólya
már, 16-17, 26. o. János vitéz, 18. o. Szülőföldemen, 19, 26. o. Az alföld, In: Petőfi Sándor összes versei. Osiris Kiadó, 2005,
Bp. (ISBN 963-389-807-2)
Petőfi Sándor prózai művei: 19. o. Úti levelek. III. levél (részlet). In: Petőfi Sándor: Úti rajzok. Helikon Kiadó, 1987, Bp.
(ISBN 963-207-599-4)
5. o. Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér: In: Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén. Magyar Könyvklub, 1997, Budapest, 399. o.
(ISBN 963-548-458-5)
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18. o. Nagy László: Balatonparton. In: Nagy László: Versek és versfordítások 1‒4. Magvető Könyvkiadó, 1975, Bp. (ISBN 963270-077-5)
21. o. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. Móra Könyvkiadó, 2019, Bp. (ISBN 978-963-415-885-1)
26. o. Arany János: Családi kör. In: Arany János összes költeményei I. Osiris Kiadó, 2018, Bp. (ISBN 963 389 372 0)

Képjegyzék
Illusztrációk
borító: Thorma János Talpra magyar! (1893–1896, MNG, letétben Thorma János Múzeum, Kiskunhalas)
A kötet illusztrációit Sramkó Zita készítette.
50. o. Kurdi István illusztrációja
Képek
11. o. Petőfi szülőháza Kiskőrösön (ismeretlen művész alkotása, Wikipédia közkincs)
16., 84. o. Weöres Sándor (FORTEPAN / Hunyady József)
16. o. Barabás Miklós: Arany János portréja (részlet, 1884, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest)
16. o. Orlai Petrich Soma: Petőfi Sándor (részlet, 1840-es évek, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
22‒23. o. Jelenetek a Fehérlófia című rajzfilmből (1981, rendező: Jankovics Marcell)
29. o. Szkíta aranyszarvas (Kr. e. 5‒4. század, The Cleveland Museum of Art)
30. o. „Vadont s a Dont ők felverik ...” A csodaszarvas üldözése (László Gyula rajza)
43. o. Noé és a vízözön (16. századi freskó, San Maurizio al Monastero Maggiore templom, Milánó)
44. o. Lorenzo Monaco: Jézus születése (1406 k., Metropolitan Museum of Art, New York)
45. fölül bal oldalon, 97. o. alul bal oldalon: Jelenet Az égig érő fa című rajzfilmből (Magyar népmesék, 1979, rendező: Jankovics
Marcell)
45. o. fölül jobb oldalon Simon de Myle: Noé bárkája az Ararát hegyén (1770, magántulajdon, Wikipédia közkincs)
48., 84. o. Barabás Miklós: Petőfi Sándor (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
48. o. Barabás Miklós: Szendrey Júlia (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
48. o. Frankó Miklós: Petőfi Zoltán (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
48. o. Barabás Miklós: Arany János költő (litográfia, 1848. Magyar Nemzeti Múzeum)
48. o. Barabás Miklós: Bem József arcképe (litográfia, 1849. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
55. o. Huszárok a 10. Vilmos huszárezred egyenruhájában (Fotó: Pető István, Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző
Szövetség)
82. o. Rózsa Sándor (ismeretlen fotós alkotása, Wikipédia közkincs)
82. o. Hortobágyi csárda a Kilenclyukú hídnál (FORTEPAN / Lencse Zoltán)
84. o. Nagy László (FORTEPAN / Hunyady József)
86., 88., 90., 91., 94., 97. o. Jelenetek A Pál utcai fiúk c. filmből (1968, rendező: Fábri Zoltán, szereplők: Antony Kemp, William
Burleigh, Robert Efford stb., NFI Magyarország Filmarchívum)
92. o. id. Uher Ödön: Molnár Ferenc portréja (1908, Országos Széchenyi Könyvtár)
96. o. Jelenetek A koppányi aga testamentuma című filmből (1967, rendező: Zsurzs Éva, szereplők: Csányi János, Benkő Péter,
Tolnay Klári, Bessenyei Ferenc, Benkő Gyula, Szirtes Ádám, standfotós: Rajnógel Imre)
Shutterstock Képügynökség: 3., 7., 8., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 32., 35., 41., 45., 62., 69., 77., 79., 83., 97., 98.
Shutterstock szerkesztői képek:
15. o. T photography / Shutterstock; 16. o. második posztos / Shutterstock; 43. o. Yuri Turkov / Shutterstock; 79. o. bal fölső
Artush / Shutterstock
CULTiRiS Kulturális Képügynökség:
4. o. CULTiRiS / Szabó Tibor
A felmérőfüzet illusztrációi
A felmérőfüzet illusztrációit Sramkó Zita készítette.
Shutterstock Képügynökség: 26. o.
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