Tél

Mit hozott a postás?

Itt a tél. Hull a hó. Hó takar utat, mezőt, fát. A cinkék,
verebek éhesek. Tibi az etetőbe ennivalót rak. Az emberek
is lehelik a kezüket. Tomi, Robi, Évi, Mari húzzák a
szánkót. Áll már a hóember is. Örülnek a télnek!

Pali sítúrán volt a táborban. Képeslapot írt haza. Piroska, a
testvére vette át a postástól. Sietett vele az apjához.
- Ki írt?
- Pali írt a táborból.
Örömmel olvasták a képeslapot.

1. Húzd alá a szövegben!
Mit takar a hó?
2. Keretezd be a szövegben!
Mik éhesek?
3. Húzd alá a helyes választ!
a) Ki rak ennivalót az etetőbe?
Robi
Mari
Tibi
b) Minek örülnek a gyerekek?
a hónak
a télnek
a szánkónak
c) Mi áll?
a fa
a hóember
az etető

Húzd alá a helyes választ!
a) Ki hozta a képeslapot?
Pali
Piroska
a postás
b) Honnan érkezett?
a táborból
a nagymamától
apától
c) Ki vette át?
Pali
Piroska
apa
d) Kivel olvasta el Piroska a képeslapot?
a postással
az apukájával
Palival

Miért gyülekeznek a fecskék minden ősszel?
Már nyár vége felé látni a drótvezetékeken a sok
csivitelő fecskét. Szorosan egymás mellett üldögélnek,
tollászkodnak, csicseregnek, aztán hirtelen fölrepülnek.
Egy ideig köröznek a házak fölött, majd újra
leereszkednek. Gyakorolnak! Készülődnek a hosszú
vándorútra. Erősnek kell lenniük, hogy kibírják a sok
megpróbáltatást, ami útközben vár rájuk. Így aztán minden
reggel összegyűlnek, gyakorolnak, aztán egy ködös
hajnalon végleg útra kelnek. Viszontlátásra tavasszal!
1. Húzd alá a szövegben a választ!
Hol láthatunk fecskéket nyár vége felé?
2. Keretezd be a szövegben a helyes választ!
Mit csinálnak, miután köröztek a házak fölött?
3. Karikázd be a helyes választ!
Miért gyakorolnak?
Mert sokat csicseregtek.
Mert fáradtak.
Mert erősnek kell lenniük

Kenguru
A kenguru hasán nagy erszény van, ebben hordozza a kicsinyét.
Mihelyt a kengurukölyök veszélyt érez, fejest ugrik az erszénybe,
ahol teljes biztonságban van. Ha a kengurut megtámadják, két lábra
áll, és mellső lábaival bokszolja ellenfelét, aztán fölugrik, és
megpróbálja hasba rúgni. Ha menekülnie kell, óriásiakat ugrik,
miközben hosszú, erős farkával segíti magát.
Húzd alá a helyes választ!
a) Mit csinál a kengurukölyök, ha veszélyt érez?
fejest ugrik az erszénybe
két lábra áll
óriásiakat ugrik
b) Mit tesz a kenguru, ha megtámadják?
elrejti a kicsinyét
bemászik a vackába
mellső lábaival bokszolja a támadóját
c) Hogyan menekül a kenguru?
nagyon gyorsan elszalad
fejest ugrik anyja erszényébe
óriásiakat ugrik
d) Miért tud nagyot ugrani a kenguru?
mert könnyű a kicsinye
mert segíti magát a farkával
mert alacsony állat

Jutka és Jenő vásárol
- Mit kértek?
- Kérünk két liter tejet, egy kerek sajtot és egy kiló
kenyeret.
- Mást nem kértek?
- Van tojás is?
- Van.
- Kérünk tízet.
Jenő látja a sok árut. Elbámul. Jutka elhúzza kistestvérét.
Kér egy csokit neki is.
1. Húzd alá a szövegben!
Mit kért Jutka?
2. Húzd alá a helyes választ!
Miből kértek tízet?
sajtból
kenyérből
tojásból
Mit vett Jutka Jenőnek?
tejet
csokit
cukorkát

Gyöngyi gyűrűje
Gyöngyi nézegeti a gyűrűjét.
- Ugye szép? – kérdezi a nagyitól.
- Igen, ragyogó vörös kő van benne.
- Mami, a te gyűrűd miért nem köves?
- Mert ez jegygyűrű, Gyöngyikém.
- Kitől kaptad?
- A nagypapától eljegyzésre.
Húzd alá a helyes választ!
a) Mit nézeget Gyöngyi?
követ
gyűrűt
gyűszűt
b) Mi van a gyűrűben?
gyémánt
gyöngy
vörös kő
c) A mami gyűrűjében miért nincs kő?
Mert nem szereti a köves gyűrűket.
Mert az egy jegygyűrű.
Mert már kiesett belőle.
d) Kitől kapta mami a gyűrűjét?
nagypapától
Gyöngyitől
az apukájától

Csaba így telefonál

Csiga
A csiga puha testű állat. Két kisebb és két nagyobb
szarvacskája van. A két nagyobbik szarvacska végén van a
szeme. Hátán hordja a csigaházat. Ha veszély fenyegeti,
behúzódik. Puha testét a csigaház fala védi.
1. Húzd alá a szövegben!
Hol van a csiga szeme?

1. Számozd meg a telefonálás sorrendjét!

Hol hordja a házát?
Mi védi a testét?

Sün
A sün zömök testét erős szőrzet vagy tüske fedi. Rövid
ormányú állat. Rovarokkal, egerekkel táplálkozik. A
mesék gyakori szereplője.
2. Húzd alá a szövegben!
Milyen teste van a sünnek?
Mi fedi a testét?
Mivel táplálkozik?

Felveszi a kagylót.
Megvárja a búgó hangot.
Tárcsázza a számokat.
Ha beleszólnak, köszön és bemutatkozik.
Röviden beszél.
Elköszön.
Visszateszi a kagylót.

□ köszön
□ tárcsázik
□ bemutatkozik
□ elköszön
□ beszélget
2. Húzd alá a helyes választ!
Mire kell várni, miután felvette a kagylót?
Arra, hogy köszönjenek.
A búgó hangra.
A bemutatkozásra.

A méhek

A madarak ébredése

Szeretem a méhek muzsikáját. Ezek a kis egyszerű munkások
jókedvvel és buzgón szedik a mézet. Kinek szedik? Maguknak. Ki
eszi meg? Az emberek. Te is, én is és a többiek. Mennyi gond nekik,
hogy hol keressék a frissen nyílott, nektárral telt virágot. Aztán
cipelik haza mély, lassú repüléssel édes terhüket. Napszállat után a
kasnak minden népe fáradtan hajlik pihenő alvásra. Szeretem a
munkájukat nézni, muzsikájukat hallgatni.
Gárdonyi Géza nyomán

Szeretek nyáron az erdőben lakni. Hallgatom a madarak énekét. Este
meg éjjel csak a fülemüle szól. Még pitymallani sem kezd, már
hallom a völgyből a fürj pitypalattyolását… Három óra van.
Félórával később ébred a vörösbegy, utána mindjárt a rigó. Hej, a
rigó az én kedves madaram! Legkésőbb ébred a veréb. Van már néha
öt óra is, mire kidugja buksi fejét. Hát ilyen lusta a veréb!

1. Kösd össze, mit jelenthet?
nektár

naplemente

napszállat

szalmából, gyékényből font lakás
méhek részére

kas

a virágban lévő édes nedv
2. Húzd alá a helyes választ!

a) Mit szeret megfigyelni az író?
a mézgyűjtést
a méhek muzsikáját
a napnyugtát
b) Mi okoz gondot a méheknek?
hazacipelni édes terhüket
a sok repülés
megkeresni a nektárral teli virágokat

Gárdonyi Géza
Húzd alá a helyes választ!
a) Hol szeret lakni nyáron az író?
a faluban
város szélén
az erdőben
b) Melyik madár szól este és éjjel?
vörösbegy
fülemüle
rigó
c) Melyik az író legkedvesebb madara?
rigó
fürj
fülemüle
d) Melyik a leglustább madár?
vörösbegy
veréb
fürj

Vihar a tavon
A gyerekek papírhajót hajtogattak a kézműves foglalkozáson. A
szünetben ki is próbálták őket az udvaron egy pocsolyában. Máté
egy fadarabbal kavarni kezdte a sáros vizet. Biztatta Andreát, hogy
fújja a hajókat, mintha szörnyű vihar tombolna. Tudósítani szeretne
a viharról. Maga barkácsolt a mikrofont ping-pong labdából.
Verának nagyon tetszett Máté ötlete. Attila süvített, hogy még
viharosabb legyen a tudósítás. Sajnos Ricsi szemüvege belepottyant
a pocsolyába a nagy viháncolás közben. Gizi néni elküldte a
gyerekeket a pocsolyától.

1. Húzd alá a helyes választ!
a) Hol volt a pocsolya?
A szünetben
Az udvaron
Kézműves foglalkozáson
b) Ki kavarta a pocsolya vizét?
Máté
Vera
Andrea
c) Ki volt szemüveges?
Máté
Andrea
Ricsi

2. Húzd alá a helyes választ!
a) Miért kavarta a vizet Máté?
Mert tudósítani szeretett volna viharról.
Mert fel akarta borítani a hajókat.
Mert bosszantani akarta Andreát.
b) Miért biztatta Vera Mátét?
Mert félt a vihartól.
Mert ő is tudósítani akart.
Mert tetszett neki Máté ötlete.
c) Miért zavarta el Gizi néni a gyerekeket a pocsolyától?
Mert Ricsi beleesett.
Mert Ricsi szemüvege beleesett.
Mert Vera szemüvege beleesett.

FARKAS

Sajtot oszt a róka

tudatlan

együgyű

4. Húzd alá a mesében ezeket a szavakat!

Együtt mendegélt a róka és a farkas. Találtak egy szép nagy,
kerek sajtot.
Azt mondja a róka a farkasnak:
- Ketten találtuk a sajtot. Osztozzunk meg rajta igazságosan!
Várj, majd én elfelezem.
A róka középen kezdte kétfelé rágni a sajtot.
Mikor a túlsó végére ért, látták, hogy nem egyforma nagy a sajt.
- Ez nagyobb! – mondta a róka, s lerágott az egyik feléből egy
darabot. Akkor meg a másik fele volt nagyobb, abból rágott
le.
Addig rágta, addig osztotta kétfelé a sajtot, míg semmi sem
maradt a farkasnak belőle.
Magyar népmese
1. Másold le a mese címét!

mendegélt, rágta, ért, osztozzunk, elfelezem, találtak, mondja
Másold le helyes sorrendben, ahogy a mesében szerepelnek!

5. Keresd ki a szövegből a válaszokat! Írd le!
Kik mendegéltek?

Mit találtak?

2. Kik a mese szereplői?

Hol kezdte a róka rágni a sajtot?
3. Kösd össze a tulajdonságokat a megfelelő szereplővel!
RÓKA

hazug

hiszékeny

buta

nagyeszű

furfangos

ravasz

csaló
oktondi

Róka a kútban
A róka elindult ennivalót keresni. Talált egy kutat. A kút vizében
egy sárga sajtot látott.
-Jó lenne nekem ez a sajt! – gondolta.
Beült egy vödörbe, lement a kútba. Ott lent rájött: nem sajt van a
vízben, hanem a Hold tükörképe. A róka most már szeretett volna
kijönni a kútból.
-Mi lesz velem, ha reggel itt találnak az emberek? – gondolta.
Szerencsére arra jött a farkas. A farkas lenézett a kútba.
-Adj nekem is a sajtból! – kérte a rókát.
-Adok szívesen, csak ülj bele a vödörbe, és gyere le!
A farkas beült a másik vödörbe, és leszállt a kútba. Közben a róka
meg felemelkedett. Gyorsan kiugrott a vödörből, és elfutott. Az
oktondi farkas pedig lent maradt a kútban.
Magyar népmese
1. Másold le a mese címét!

2. Sorold fel a mese szereplőit!

délben, este, délelőtt, délután, éjjel, reggel
4. Keresd ki a meséből a helyes válaszokat! Húzd alá a
helyes választ!
A.
B.
C.
D.
E.

Hová indult a róka?
Mit látott a kút vizében?
Mire jött rá a kútban?
Mi volt a vízben?
Ki érkezett még a kúthoz?

5. Húzd alá, melyik tulajdonság illik ebben a mesében a
rókára?
butácska, lassú, ravasz, furfangos, óvatos, meggondolatlan, füllentő,
hazug, hős, csaló
6. Számozással jelöld a helyes sorrendet!

 Gyorsan kiugrott a vödörből.
 Ott lent rájött: nem sajt van a vízben.
 Talált egy kutat.
 A farkas lenézett a kútba.
7. Másolj le egy mondatot a meséből!

3. Melyik napszakban játszódik a történet? Húzd alá a
helyes választ!

Itt a tél!
Egész héten fagyos volt az idő. A falu szélén befagyott a tó.
Vasárnap délután Karcsi és Tóni kiment a tóhoz. Először építettek
egy kövér hóembert. Aztán felvették a korcsolyájukat. Tóni
nagyokat potyogott a csúszós jégen, de nem haragudott érte.
Jókedvűen csúszkáltak, míg be nem sötétedett.
1. Húzd alá a helyes választ!
a) Mikor építettek hóembert Karcsiék?
Amikor felvették a korcsolyájukat.
Amikor besötétedett.
Mielőtt felvették a korcsolyájukat.
b) Mikor vették fel a korcsolyájukat?
Amikor besötétedett.
Amikor már felépítették a hóembert.
Amikor kimentek a befagyott tóhoz.
c) Meddig csúszkáltak a fiúk?
Amíg be nem sötétedett.
Amíg nem építettek hóembert.
Amíg el nem potyogtak.
2. Húzd alá a helyes választ!
a) Hol van a befagyott tó?
a réten

az erdőben
a falu szélén
b) Mikor építették a hóembert Karcsiék?
vasárnap délelőtt
vasárnap délután
szombat délután
c) Ki potyogott el a jégen?
Karcsi
a hóember
Tóni

megcsiklandozták
megvágták

megszúrták

2. Csillagozd meg a helyes állítást tartalmazó
mondatot!

1. Húzd alá a helyes válaszokat!
Ki keresett ennivalót?
a sün

a varjú

a farkas

Mire talált rá a farkas?
az ennivalóra
gombócra

a sünre

Mit csináltak a sün tüskéi a farkas orrával?

a

A hazug bojtár
Egyszer a juhászbojtár az erdő mellett legeltette a nyáját. Az
erdőben és a mezőn munkások dolgoztak. Hogy, hogy nem, a pajkos
bojtárnak az jutott eszébe, hogy a munkásokat megtréfálja. Elkezdett
hát torkaszakadtából kiabálni:
-Jaj, a farkas! Jaj, a farkas! Segítség!
Az emberek odafutottak, hogy agyonverjék a farkast. A
juhászbojtár ekkor nagyot nevetett, és ezt mondta:
- Csak tréfáltam, nem volt itt a farkas.
Másnap azonban csakugyan eljött a farkas. A fiú kétségbeesetten
kiabált segítségért. Az emberek hallották, de nem mentek, mert azt
hitték, hogy most is csak tréfál. A farkas sok juhot széttépett, a
bojtárfiú is csak futással menekült meg.
Később a bojtár keservesen panaszkodott, hogy senki se ment
segítségére. Az emberek azt válaszolták:
-Aki egyszer hazudni mer, hitelt többé nem érdemel.
Magyar népmese
juhászbojtár = a juhász tanulója
1. Másold le a mese címét!

3. Írd le, hol játszódik a mese!

4. Számozással állítsd időrendbe az eseményeket!

 A bojtár keservesen panaszkodott, hogy senki se ment a
segítségére.

 Elkezdett hát torkaszakadtából kiabálni: Jaj a farkas! Segítség!
 A juhászbojtár az erdő mellett legeltette a nyáját.
 Másnap azonban csakugyan eljött a farkas.
5. Kösd össze a hasonló jelentésű szavakat!
pajkos
fut
tréfál
kiabál

szalad
tréfás
ordít
viccel

6. Keresd ki a meséből a választ! Írd le!
Kik dolgoztak az erdőben és a mezőn?
2. Sorold fel a mese szereplőit!

Fordulj vissza te!
Egy patak keskeny hídján szembetalálkozott két kiskecske. Olyan
keskeny volt a híd, hogy nem fértek el egymás mellett.
- Vissza, vissza! – szólt az egyik.
- Még mit nem? Idősebb vagyok nálad. Fordulj vissza te!
- Én léptem előbb a hídra!
- Na és?
Egyik sem akart meghátrálni. Fejjel mentek egymásnak. Csúszós
volt a híd. Mindketten a vízbe estek.
Magyar népmese
1. Másold le a mese címét!

2. Sorold fel a szereplőket!

4. Jelöld számozással a mondatok helyes sorrendjét!

 Fejjel mentek egymásnak.
 Idősebb vagyok nálad.
 Én léptem előbb a hídra.
 Mindketten a vízbe estek.
5. Igaz vagy hamis? Jelöld I vagy H betűvel!

 Az öregebb kecskének volt igaza.
 A fiatal kecskének volt igaza.
 Ha valamelyik kecske belátóbb lett volna, nem esnek a
vízbe.

3. Válaszd ki, majd írd le a két kiskecskére jellemző
tulajdonságokat!
buták, kedvesek, okosak, csökönyösek, vidámak, bánatosak

6. Másold le a mese első mondatát!

Az okos szolga
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy gazdának két tehene, két ökre
meg egy szolgája. A szolga egész nap a szekér elé fogott marhákkal
hordta a trágyát. A két ökör lusta volt, sehogy sem akartak húzni:
akár a tehenek elé, akár mögéjük fogta be őket. Törte a fejét a
szolga, mit tegyen, hogyan ösztökélje munkára az ökröket. Egyszer
aztán eszébe jutott valami. „Megálljatok csak, majd megdolgoztatlak
én benneteket!”
Megrakta jól a szekeret trágyával, befogta a két ökröt, s eléjük a
két tehenet. A tehenek farkára pedig egy-egy csokor szénát kötött.
Az ökröket előzőleg jól kiéheztette, nem adott nekik enni.
Igyekeztek is az ökrök a tehenek után, hogy elérjék a farkukra kötött
szénát. Közben magukkal húzták a szekeret. A tehenek megérezték,
hogy könnyebb a szekér, így ők is szaporábban lépegettek. Ezért az
ökrök soha nem érhették el a szénát.
Magyar népmese

ügyes, dicsekvő, gyors
4. Számozd meg a mondatokat az események sorrendjében!

 A tehenek farkára egy-egy csokor szénát kötött.
 A két ökör lusta volt.
 Igyekeztek az ökrök a tehenek után.
 Az ökröket jól kiéheztette.
5. Keresd ki a válaszokat! Írd le!
a) Min törte a fejét a szolga?

1. Másold le a mese címét!
b) Mit kötött a tehenek farkára?
2. Hol játszódik a történet?
c) Milyen volt a két ökör?
3. Húzd alá a szolgára jellemző tulajdonságokat!
buta, furfangos, okos, kíváncsi, eszes, ravasz, hazug, rossz,
találékony,

Az időjós szamár

4. Jelöld számozással a mondatok helyes sorrendjét!

Mátyás király útra kelt, hogy széjjelnézzen az
országában. Kérdezte az időjóstól, hogyan öltözzön fel,
lesz-e eső. Azt mondta az időjós:
-Felséged mehet bátran, mert nem lesz eső!
Majd mikor ment, mendegélt, borult már, talált egy
juhászt a nyájjal. Odament hozzá, kérdezte tőle, lesz-e eső
vagy nem. A juhász azt felelte rá, hogy:
-Mikor a szamaram hallatja a szavát, akkor hullatja az
ég záporát!
Nohát meg is jött az eső. Mátyás király igen megázott.
Mikor hazament, azt mondja a jósnak:
-A jós lett a szamár, a szamár lett a jós!
Magyar népmese






1. Másold le a mese címét!

Mit kérdezett az időjóstól a király?

2. Kik a mese szereplői? Húzd alá a szövegben!

Kivel találkozott Mátyás király?

3. Melyik évszakban játszódhat a történet? Karikázd be!
ősszel

télen

tavasszal

nyáron

Talált egy juhászt.
Mátyás király útra kelt.
Nem lesz eső.
A király igen megázott.

5. Keresd ki a meséből a választ! Írd le!
Ki kelt útra az országban?

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

c) Mi volt a kakas kedvenc eledele?
mag, széna, tej, kukorica, egér, tejföl
d) Mi volt a kecske kedvence?
magvak, széna, csont, rántott hús, vaj, lóhere
e) Mi volt a kutya kedvenc csemegéje?
disznósajt, csont, kutyatáp, árpa, rozs, száraz kalács
4. Miért nem tudták eldönteni az állatok, hogy mi a
legfinomabb étel? Írd le röviden!

5. Írd le a Te kedvenc ételedet!
2. Sorold fel a szereplőket!

6. Fejtsd meg a találós kérdést!
3. Húzd alá a helyes választ!
a) Hol játszódik a történet?
házban, réten, udvarban, kamrában, mezőn
b) Mi volt a cica kedvenc ennivalója?
kakaó, száraz kenyér, tej, csirkecomb, sajt

Forog-morog füstölög, lábad elé sündörög:
Ha igazán szereted, ne adj neki kenyeret,
Csak jó nagy csontot, s nem lesz rá gondod!
Mi az?

A róka és a kacsák
Egyszer a róka séta közben egy tópartra ért. A tóban kacsák úszkáltak. Gondola, meg kéne fogni legalább egyet. Bekiáltott nekik:
-Mondjak egy szép mesét?
-Csak mondjál!
-De gyertek közelebb!
-Halljuk innen is.
- Nem tudok én úgy kiabálni. Jöjjön ki akkor az, aki a legokosabb! Én a fülébe súgom, ő meg elmondja a többieknek. De okos
jöjjön ám ki, mert a buta elfelejti! A kacsák erre mind kijöttek a
partra. A róka egyet elkapott, a többi szétrebbent.
Magyar népmese

4. Miért hívta őket a róka? Húzd alá a helyes választ!
Mert megfájdult a hasa.
Mert éhes volt.
Mert mesélni akart nekik.
5. Miért ment ki minden kacsa a partra? Húzd alá!
Mert kíváncsiak voltak a rókára.
Mert mind okosnak hitte magát.
Mert okosak voltak.
6. Milyenek voltak a kacsák? Karikázd be a megfelelő
szavakat!

szétrebbennek = ahányan vannak, annyifelé repülnek
okosak, buták, kíváncsiak, ravaszak, szamarak, ostobák,
1. Másold le a mese címét!
furfangosak, bátrak
7. Milyen volt a róka? Karikázd be a megfelelő szavakat!
Másold le!
2. Kik a mese szereplői?

3. Húzd alá a helyes választ! Hol voltak a kacsák?
folyóban, tóparton, tengerben, tóban, mezőn, réten

okos, ravasz, buta, furfangos, szeleburdi, óvatos

A kecske
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kecske. Ez a kecske találkozott a farkassal. Azt mondja a farkas:
-Most én megeszlek. Borzasztóan éhes vagyok.
-Ne egyél meg, farkas koma, inkább elhozom neked a három
fiamat. Úgyis nagyon rosszak.
-De be ne csapj, mert baj lesz! – egyezett bele a farkas.
Hazament a kecske, a három gidájának egy-egy kukoricacsövet
tett a szájába, és rájuk parancsolt, hogy így jöjjenek a farkas elé.
Az meg rámordult a kecskére:
-Soká hoztad őket!
-Hagyd el, farkas koma! Olyan rosszak, hogy az előbb is felfaltak egy farkast, annak a csontján rágódnak még mindig.
A farkasnak se kellett több. Úgy beszaladt a sűrűbe, hogy azóta
se látták. A kecskemama pedig boldogan ment haza három
kicsinyével.
Magyar népmese
1. Másold le a mese címét!

2. Kik a történet szereplői? Húzd alá a szövegben!
3. Ki mondta? Kösd össze!
kecske
farkas

Én most megeszlek.
Elhozom neked a három fiamat.
Soká hoztad őket!

4. Kösd össze a tulajdonságokat annak a szereplőnek a
nevével, amelyikre igaznak tartod!
rémült
agyafúrt

kecske

tréfás

okos

farkas

gonosz

buta
5. Másold le a mondatot úgy, hogy a vastagon aláhúzott
részt fejezd ki másképpen!
Olyan rosszak, hogy az előbb is felfaltak egy farkast, annak a
csontján rágódnak még mindig.

A róka és a farkas csikót vesz
Elindult a róka csikót venni a farkas komájával. Látják, hogy ott
legel a ló a fiával a réten. Kérdi a róka a kancától:
- Eladó a csikó?
- Eladó, hanem a hátulsó jobb lábam patkójára van az ára írva.
Azt mondja a róka:
- Én nem tudok olvasni, de farkas komám tud, az majd
elolvassa, hogy mi az ára.
A ló felemelte a hátsó lábát, odament a farkas, el akarta olvasni,
de a kanca jól orron rúgta, hogy gombolyagba tekerődött. A róka
meg elszaladt, csak messziről nevetett. Mikor a farkas feljózanodott,
odament a rókához. Kérdi tőle a róka:
- No, komám, ízlett-e a csikóhús?
A farkas nem tudott semmit se szólni erre, csak elólálkodott.
Magyar népmese

4. Számozással jelöld a helyes sorrendet!

 A ló felemelte a hátsó lábát.
 Elindult a róka csikót venni.
 Jól orron rúgta.
 Farkas koma tud olvasni.
 Patkójára van írva az ára.
5. Melyik szereplőre ismersz rá?
fortélyos, nyugodt, bölcs:

1. Másold le a mese címét!
buta, hiszékeny:
2. Sorold fel a mese szereplőit!
ravasz, kárörvendő, szemtelen:

3. Hol játszódik a történet?

6. Írd le más szóval!
a farkas feljózanodott:

A légy meg a bolha
Egyszer a légy meg a bolha elindultak világot próbálni. Azt
kérdezi a bolha a légytől:
- Hallod-e, pajtás, miért van neked olyan nagy gülü szemed?
Azt mondja a légy:
- Hát azért, mert mikor a kopasz ember fejére szállok, s
megcsípem,
haragjában agyon akar ütni. De nem engem, hanem a fejét üti meg.
Azon én olyan jóízűt nevetek, hogy kidülled a szemem is. A sok
nevetéstől van nekem nagy szemem.
Ezen még a bolha is nevetett.
Akkor azt mondja a légy:
- Hát neked, pajtás, mitől olyan görbe a hátad?
- Biz az csak attól van, hogy én a legnehezebb embert is fel
bírom
emelni. Ezt teszi a sok emelgetés.
A légy ezen olyan jót nevetett, hogy a szeme még jobban
kidülledt.

b) Miért görbe a háta a bolhának?

4. Pótold a hiányzó betűket! Keress a meséből a keretbe illő
szót!
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1. Másold le a mese címét!
5. Írd le elválasztva a következő szavakat!
kidülled, szállok, hallod
2. Írd le a szereplőket!

3. Válaszolj a kérdésekre!
a) Miért van olyan nagy szeme a légynek?

A kiskutya meg a szamár
A szamár megirigyelte a kiskutya jómódját. A kutyának szabad a
legszebb szobába bemenni. Szabad a vánkosra ráfeküdni. Egész nap
csak sétál, nem dolgozik. Mindennek csak a javát kapja, neki meg
csak a kóró és a tüske jut. Meg is kérdezte a kutyától:
- Miért szeret téged úgy a gazdasszony?
- Mert tudok farkat csóválni és két lábon szolgálni – felelte a kutya.
- Na ez nem nehéz. Én is megpróbálom.
Mikor nyitva volt az ajtó, besomfordált. Két lábra állt, a farkát
billegette. A gazdasszony megijedt, és a porolópálcával kiverte a
szamarat. A szegény szamár máig is töri a fejét, miért kapott ő verést
azért, amiért a kutya dicséretet.
Magyar népmese
1. Másold le a mese címét!

4. Húzd alá, amelyik ugyanazt jelenti!
besomfordál: belopakodik, berohan, bemegy, beoson
töri a fejét: beüti a fejét, gondolkodik, beszélget
javát kapja: legrosszabbat kapja, legjobbat kapja, legfinomabbat
kapja
5. Írd ki a történetből, hogy az író hogyan fejezi ki az
aláhúzott szavakat!
Egész nap csak járkál.

Mindenből csak jót kap.

A szamár bement az ajtón.
2. Írd le a szereplők nevét!
A gazdasszony kikergette a szamarat.
3. Húzd alá a szövegben a következő kifejezéseket! Másold
le őket!
besomfordált, töri a fejét, javát kapja

6. Húzd alá, miért kapott verést a szamár!
Mert beszélgetett a kutyával.
Mert a kutyát utánozta.
Mert nem akart elindulni.

Húzd alá a helyes választ!
La-za a tám-la.
Mi az, a-mi la-za?
Ta-más al-mát ta-lált.
Mit ta-lált Ta-más?
Ti-bi lo-vat i-tat.
Mit i-tat Ti-bi?
Be-a li-bát lá-tott.
Mit lá-tott Be-a?
Az al-ma íz-le-tes.
Mi az, a-mi íz-le-tes?
Es-te vá-rat lát-tam.
Mit lát-tál es-te?
A táb-la mel-let áll a sám-li.
Mi áll a táb-la mel-let?

I-mi vá-rat lát.
Mit lát I-mi?
Lil-la li-bát i-tat.
Mit i-tat Lil-la?
Vi-zes lett a sál.
Mi lett vi-zes?
Ve-ra vá-zát vett.
Mit vett Ve-ra?
A sa-lá-ta íz-le-tes.
Mi az, a-mi íz-le-tes?
Vil-ma li-la sá-lat vi-sel.
Mit vi-sel Vil-ma?
Ta-más sát-rat ál-lít.
Mit ál-lít Ta-más?

