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Kiválóan megértetted az olvasottakat!
Jól dolgoztál!
A többszöri figyelmes elolvasás segít a megértésben!
Gyakorold szorgalmasabban az olvasást!
Gyakorold szorgalmasabban az olvasást!
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:::tEgyuttmendegélt az úton a teknős és a csiga.
- Nagyon hasznos, ha az ember a hátán viszi a házát. Mindig van fedél a fejem fölöttmondta a teknős.
- És ha utazom, nem kell szállodára költeni - tette hozzá a csiga.
Egy pálmafa árnyékában ,meghallotta őket a kakas. Gúnyosan így szólt:
- Be vagytok zárva egy csapdába! Nézzétek az én kecses mozgásomat!
- Fogadok bármibe, hogy ezen a pálmán nem mászol fel - vágott vissza a csiga. Teszünk egy próbát?
Ezzel a csiga elkezdett felfelé mászni a fán. A kakas pedig, akárhogy próbálta, nem
sikerült neki.
- No, lássuk! Jobb vagy-e úszásban, mint famászásban? Ugorj utánam!
Ezzel a teknős fejest ugrott a vízbe, és fürgén úszni kezdett. A kakas mérgesen felborzolta a tollát, és szégyenében' elmenekült.
- Viszlát, uraság! - kiáltott a csiga. - Ezentúl gondolkodj és tartsd a szád!
népmese
_/3

1. Keretezd be a mese szövegében a szereplők nevét!
2. Számozással

állítsd sorba a mese eseményeit!

__

A kakas elveszti a fogadást.

__

A teknős és a csiga örül a házának.

__

Az állatok két próbát ajánlanak.

__

A kakas kicsúfolja őket.

_/1

3. Ki csinálta a mesében? Kösd a cselekvéseket az állatokhoz!
~

VL) s

mendegélt

c0~,

meghallotta
i

mászott

úszni kezdett

\~

elmenekült
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próbálta

/

\

_/7

4. Húzd alá a kérdésekre a választ a mese sz(}vegében!

Mit mondott a teknős a háza hasznáról?
Mit gondolt a kakas a két állat házáról?
Miben fogadott a csiga akakassal?
Milyen tanácsot adott a csiga akakasnak?

_/4

5. Színezd ugyanazzal a színnel, ami ugyanazt jelenti!
,

gunyosan

tartsd a szád

kiáll vele

kecses

gyorsan

próbát tesz

fürgén

csúfolódva

hallgass

könnyed
_/5
Összesen: _/20
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A pórul járt kakas

Év eleji felmérés

Együtt mendegélt az úton a teknős és a csiga.
- Nagyon hasznos, ha az ember a hátán viszi a házát. Mindig van fedél a fejem fölöttmondta a teknős.
- És ha utazom, nem kell szállodára költeni - tette hozzá a csiga.
Egy pálmafa árnyékában meghallotta őket a kakas. Gúnyosan így szólt:
- Be vagytok zárva egy csapdába! Nézzétek az én kecses mozgásomat!
- Fogadok bármibe, hogy ezen a pálmán nem mászol fel - vágott vissza a csiga. - Teszünk egy próbát?
Ezzel a csiga elkezdett felfelé mászni a fán. A kakas pedig, akárhogy próbálta, nem sikerült neki.
- No, lássuk! Jobb vagy-e úszásban, mint famászásban? Ugorj utánam!
Ezzel a teknős fejest ugrott a vízbe, és fürgén úszni kezdett. A kakas mérgesen felbor.,.
zolta a tollát, és szégyenében elmenekült.
- Viszlát, uraság! - kiáltott a csiga. - Ezentúl gondolkodj és tartsd a szád!
népmese

l. Keretezd be a mese szövegében a szereplők nevét!

_/3

2. Számozással állítsd sorba a mese eseményeit!
__

A kakas kicsúfolja őket.

__

A kakas elveszti a fogadást.

__

A teknős és a csiga örül a házának

__

Az állatok két próbát ajánlanak. _/1

3. Ki csinálta a mesében? Kösd a cselekvéseket az állatokhoz!
próbálta

mendegélt

úszni kezdett

meghallotta

elmenekült

mászott
_/7

4. Húzd alá a kérdésekre a választ a mese szövegében!
Mit mondott a csiga a háza hasznáról?
Mit akart megtudni a teknős akakasról?
Mit csinált a vesztes kakas?
Milyen tanácsot adott a csiga akakasnak?

_/4

5. Színezd ugyanazzal a színnel, ami ugyanazt jelenti!
,

kiáll vele

könnyed

próbát tesz

gunyosan

tartsd a szád

fürgén

kecses

hallgass

gyorsan

csúfolódva
_/5
Összesen: _I 20
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Jojó mégiscsak tud valamit

Félévi felmérés

Tóni akadályt tud ugratni a pónijával, Picurral. Ildi billegő deszkán tud átmenni a pónijával, Zsenivel.
A lovardában minden gyerek begyakorolt valamilyen mutatvány t a pónijával, amit
majd a nyári ünnepségen fog bemutatni. Csak Robi pónija, Jojó nem tud semmit. Pedig
Jojó korábban cirkuszban dolgozott.
A többi gyerek már kint van a bekerített mezőn, és javában gyakorol. Robi ma nem akar
lovagolni. Szégyelli magát amiatt, hogy Jojó semmilyen mutatvány t nem tud.
Robi megkérdezi Lali bácsit, az állatgondozót:
- Mit gondol, meg tudok még tanítani valamit Jojónak?
Lali bácsi megvakarja Jojó füle tövét.
- Attól tartok, Jojó már túl öreg a mutatványokhoz - feleli. - Hozd ki a bokszából, meg
kell javítanom az ajtót!
Aztán Lali bácsi bekapcsolja a rádióját. Mindig rádiót hallgat munka közben. Robi kivezeti Jojót a bokszból. A póni hirtelen rázni kezdi a fejét, furcsa gyors léptekkel elindul,
és körözni kezd.
- Jojó! - kiáltja Robi aggódva. - Csak nem vagy beteg?
- Egyáltalán nem beteg - nyugtatja meg a fiút Lali bácsi. - De a pónid mégiscsak tud
valami különlegeset: keringőzni!
Robi arca ragyog a boldogságtól. Akkor ő is bemutathat valamit az ünnepségen Jojóva1!

Sabine Rahn - Kajsza Krisztina fordítása
l. Keretezd be a történetben megszólaló szereplők nevét!
Tomi

Robi

Picur

Ildi

Zseni

Lali bácsi

Jojó

_/2

2. Melyek a történet helyszínei? Állítsd helyes sorrendbe a betűket!
OBSZK

---------------

EZMŐ
A D RO V A L

_

_/3

3. Húzd alá a kérdésekre a választ a történet szövegében!
Mit csináltak a gyerekek a lovardában?
Hogyan viselkedett Jojó ~ zene hallatán?

_/2

4. Kösd össze a megkezdett mondatot a befejezésével!

A gyerekek a mezőn gyakoroltak,

mert nem volt mutatványa.

Robi szégyellte magát,

mert zenét hallott.

Jojó keringőzni kezdett,

mert készültek az ünnepségre.

_/3

4
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.....

_-------------

5. Fejezd be a megkezdett mondatot!
------------------

Robi jókedvre derült, mert

_
_ Il

6. Húzd alá! Miért nem tudott Robi új mutatvány t betanítani a pónijának?

Mert Jojónak fájt a lába.
Mert a póni már öreg volt.
_Il

Mert a ló buta volt.
7. Színezd kékkel Robi tulajdonságait,

__

d_OI_gO_s
__

1

___

b_O_Id_O_g

1

I

zölddel Lali bácsiét!

együttérző

lusta

aggódó

elkeseredet!

_/5
8. Állítsd össze a szöveg alapján a nyári ünnepség műsorát!

.?
Kl.

Melyik lóval?

Mit mutat be?

_19
Összesen: _/26
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Jojó mégiscsak tud valamit

Félévi felmérés

B

Tóni akadályt tud ugratni a pónijával, Picurral. Ildi billegő deszkán tud átmenni a pónijával, Zsenivel.
A lovardában minden gyerek begyakorolt valamilyen mutatvány t a pónijával, amit
majd a nyári ünnepségen fog bemutatni. Csak Robi pónija, Jojó nem tud semmit. Pedig
Jojó korábban cirkuszban dolgozott.
A többi gyerek már kint van a bekerített mezőn, és javában gyakorol. Robi ma nem akar
lovagolni. Szégyelli magát amiatt, hogy Jojó semmilyen mutatvány t nem tud.
Robi megkérdezi Lali bácsit, az állatgondozót:
- Mit gondol, meg tudok még tanítani valamit Jojónak?
Lali bácsi megvakarja Jojó füle tövét.
- Attól tartok, Jojó már túl öreg a mutatványokhoz - feleli. - Hozd ki a bokszából, meg
kell javítanom az ajtót!
Aztán Lali bácsi bekapcsolja a rádióját. Mindig rádiót hallgat munka közben. Robi kivezeti Jojót a bokszból. A póni hirtelen rázni kezdi a fejét, furcsa gyors léptekkel elindul,
és körözni kezd.
,
- Jojó! - kiáltja Robi aggódva. - Csak nem vagy beteg?
- Egyáltalán nem beteg - nyugtatja meg a fiút Lali bácsi. - De a pónid mégiscsak tud
valami különlegeset: keringŐzni!
Robi arca ragyog a boldogságtól. Akkor ő is bemutathat valamit az ünnepségen Jojóval!

Sabine Rahn - Kajsza Krisztina fordítása
l. Keretezd be a történetben megszólaló szereplők nevét!
Robi

Tomi

Ildi

Picur

Zseni

Jojó

Lali bácsi

_/2

2. Melyek a történet helyszínei? Állítsd helyes sorrendbe a betűket!

Ö M ZE

_

SZ O B K

_

O RD A LAV

_

_/3

3. Húzd alá a kérdésekre a választ a történet szövegében!

Miért szégyellte magát Robi?
_/2

Mit csinált Lali bácsi az ajtójavítás közben?
4. Kösd össze a megkezdett- mondatot a befejezésével!
A gyerekek ünnepségre készültek,

ezért keringőzni kezdett.

Robinak nem volt mutatványa,

ezért gyakorolták a mutatványokat.

Jojó meghallotta a zenét,

ezért szégyellte magát.
6

_/3

ii

5. Fejezd be a megkezdett mondatot!
----------------Robi megvigasztalódott,

mert

_

_

/1

6. Húzd alá! Miért nem tudott Robi új mutatvány t betanítani a pónijának?
Mert Jojónak fájt a feje.
Mert a póni csak lustálkodni

szeretett.

_Il

Mert a ló már öreg volt.

7. Színezd kékkel Lali bácsi tulajdonságait,

l

zölddel Robiét!

g

elkeseredett
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együttérző

_/5
8. Állítsd össze a szöveg alapján a nyári ünnepség műsorát!

Ki?

Mit mutat be?

Melyik lóval?

_/9
Összesen: _/26
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Tavaszi felmérés

A vándorló kilátótorony

A

1. A zsiráf Afrika füves legelőin él.
Szőrzete homokszínű, foltjai barnásak.
A világ legmagasabb állata, mintegy
6 méteres, nyaka körülbelül 2 és fél méter hosszú. Emiatt már messziről felfedezi a ragadozókat. Ha megtámadják, erős
rúgásokkal védekezik ellenük.
2. Súlyos, hosszú nyaka miatt a zsiráf
lassan poroszkál vagy galoppozik. Minden lépéssel4-5 métert jut előbbre. Futásban egy gyors ló sem veheti fel a versenyt
vele. Akár 60 kilométert is megtehet egy
óra alatt. Mivel gyakran kell menekülnie
üldözői elől, így állva pihen és alszik.
3. Főként az akáefák rügyeit és leveleit
fogyasztja szívesen. A táplálékát könynyen eléri, iváskor pedig szétterpeszti mellső lábait, úgy hajol le a vízhez. Ebben a helyzetben könnyen áldozatául eshet az oroszlánnak.
4. 14-15 hónapig vemhes (kicsinye a méhében fejlődik) ..A nőstény zsiráf egy borjat hoz
a világra. A kis zsiráf már 15 perces korában képes lábra állni, de az első hetet a talajon
fekve tölti anyja védelme alatt.
5. A zsiráf a vadonban álta'lában 10-15, az állatkertben pedig 20-25 évig él.
l. Mit gondoltál a szöveg elolvasása után? Húzd alá a megfelelő mondatot!
Jaj, de szép volt ez a zsiráfos mese!
_/1

Mennyi mindent megtudtam a zsiráfról!
2. Melyik földrészen él a zsiráf? Keretezd be a szövegben!

_/1

3. Színezd ki a zsiráf rajzát a szöveg alapján!

_/2

4. Egészítsd ki a rajzot a szöveg szerint!
Milyen vidéken él a zsiráf?
_/2

Mivel táplálkozik?
5. Hányadik bekezdésben olvastál a következőkről? Írd a megfelelő számot
a kérdések elé!
_

Hogyan mozog a zsiráf?

_

Mivel táplálkozik?

_

Hogyan iszik a zsiráf?

_.

Hány borja születik?
Hol él ez az állat?
_/5

8

6. Válaszolj a kérdésekre!
Hány méter magas a zsiráf?

_

-----------------

Mekkora egy lépése? -----------------

-----------------

Mikor áll lábra a zsiráfbébi? --------------__/4

Meddig él az állat a vadonban?

\

l

7. írd az állítások mellé, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!
A zsiráf a világ legerősebb állata.
Támadóival szemben rúgásokkal védekezik.

I

Futásban a ló gyorsabb a zsiráfnál.
Az állandó veszély miatt állva alszik.

__

8. Miért mondjuk a zsiráfra, hogy "kilátótorony"?
ségével a megfelelő mondat betűjelét!

\

~4
Karikázd be a szöveg segít-

A

Mert felmászva az állat nyakába, messzire elláthatunk.

B

Mert úgy néz ki, mint egy kilátótorony.

C

Mert magassága miatt messziről észreveszi ellenségét.

_/1

9. Fejezd be a megkezdett mondatot!
Az állatkertben a zsiráf tovább él, mert

"""---

_
_/2
Összesen: _/22
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Tavaszi felmérés

A vándorló kilátótorony

B

l. A zsiráf Afrika füves legelőin éL
Szőrzete homokszínű, foltjai barnás ak.
A világ legmagasabb állata, mintegy
6 méteres, nyaka körülbelül 2 és fél méter hosszú. Emiatt már messziről felfedezi a ragadozókat. Ha megtámadják, erős
rúgásokkal védekezik ellenük.
2. Súlyos, hosszú nyaka miatt a zsiráf
lassan poroszkál vagy galoppozik. Minden lépéssel4-5 méter t jut előbbre. Futásbanegy gyors ló sem veheti fel a versenyt
vele. Akár 60 kilométert is meg tehet egy
óra alatt. Mivel gyakran kell menekülnie
üldözői elől, így állva pihen és alszik.
3. Főként az akácfák rügyeit és leveleit
fogyasztja szívesen. A táplálékát könynyen eléri, iváskor pedig szétterpeszti mellső lábait, úgy hajol le a vízhez. Ebben a helyzetben könnyen áldozatául eshet az oroszlánnak.
4. 14-15 hónapig vemhes (kicsinye a méhében fejlődik). A nőstény zsiráf egy borjat hoz
a világra. A kis zsiráf már 15 perces ,korában képes lábra állni, de az első hetet a talajon
fekve tölti anyja védelme alatt.
I
.
5. A zsiráf a vadonban általában IQ-15,az állatkertben pedig 20-25 évig éL
l. Mit gondoltál a szöveg elolvasása utá~? Húzd alá a megfelelő mondatot!
Mennyi ismeretet szereztem a zsiráfról!
Hű, de izgalmas volt ez a zsiráf os mese!

_/1

2. Melyik földrészen él a zsiráf? Karikázd be a szövegben!

_/1

3. Egészítsd ki a rajzot a szöveg szerint!
Milyen vidéken él a zsiráf?
Mivel táplálkozik?

_/2

4. Színezd ki a zsiráf rajzát a szöveg alapján!

_/2

5. Hányadik bekezdésben olvastál a következőkről? Írd a megfelelő számot
a kérdések elé!
_

Hogyan iszik a zsiráf?

_

Mivel táplálkozik?

_

Hogyan mozog a zsiráf?

_

Hány borja születik?

Hol él ez az állat?

_/5
10

6. Válaszolj a kérdésekre!

Milyen hosszú a zsiráf nyaka?
Milyen hosszú utat tehet meg óránként?
Meddig hordja a méhében az utódját?

_

--------------

_
__/4

Meddig él a zsiráf az állatkertekben? -_____________
7. Írd az állítások mellé, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!
A zsiráf a világ legmagasabb állata.
Támadóival szemben harapással védekezik.

_

Futásban gyorsabb, mint a ló.
__/4

Ivás közben nagyobb veszély leselkedik rá.
8. Miért mondjuk a zsiráfra, hogy "kilátótorony"?
ségével a megfelelő mondat betűjelét!

Karikázd be a szöveg segít-

A

Mert olyan, mint egy kilátótorony.

B

Mert magassága miatt messziről észreveszi támadóját.

C

Mert az állat nyakából messzire elláthatunk.

_11

9. Fejezd be a megkezdett mondatot!
A zsiráf a vadonban rövidebb ideig él, mert

_

_/2
Összesen: _/22
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Év végi felmérés:

A szerencse fia ~

O 1'L ,y. "l ,)~

A

Egyszer volt egy szegényember, és annak három fia. Miután az ember megözvegyült,
magához hívatta a fiait.
\~ I
- ~tek
el a világba szerencs~róbálni!parancsolt rájuk.
J
A fiúk tüstént útnak is indultak. Eppen egy erdőn át vezetett az útjuk, amikor fe~?-ecsatto.gsí,s~Ütötte
meg a fülüket.
- Elmegyek megnézni, honnan jön a zaj - szólalt meg a legkisebb fiú.
De a bátyjai rá se hederítettek, mentek tovább. A fiú ekkor talált egy
amelyik
magában vágta a fát. Elkapta, s a tarisznyájába tette.
----Mentek, mendegéltek tovább, s a közeli réten valami zörgést hallottak. A legkisebb most
is megnézte, mi lehet az. Egy ásót talált, amely magától ásott. Elkapta, s ezt is a tarisznyájába tette.
Ahogy tovább ballagtak, egy kis patakot találtak. A legkisebb fogta magát és elindult
megkeresni a forrását. Estére meg is találta, nem másban, mint egy~an.
Betakarta
a diót falevelekkel, a zsebébe tette, és egyedül indult tovább, mert. a testvérei ekkor már
messze jártak.
Egyszer csak egy város mellett vezetett az útja, ahol egy sereg embert vittek a vesztőhelyre. Köztük volt a két bátyja is. Kétségbeesett a fiú nagyon, s elhatározta, hogy közbenjár a királynál az érdekükben.
Úgy is tett. A király beleegyezett, hogy szabadon engedi a foglyokat, de a fiúnak megparancsolta, hogy az ablaka alatt álló nagy fát vágja ki, az udvarában pedig ásson egy kutat.
A legkisebb testvér ekkor előkapta a fejszéjét, s az magától kivágta a fát. Ezután az ásója
megásott egy mély gödröt, majd beletette a diót, s a kút máris megtelt vízzel.
A király nem csak a foglyokat engedte el, hanem még a lányát is feleségül adta a fiúhoz.
Máig is élne~, ha meg nem haltak azóta.

f~J;;é9

magyar népmese
l. Sorold fel a mese szereplőit!

:IAzrn~d{bttl,

gdJ~'0Rl7VI w%czn&im\IM_/3

2. Jelöld nyilakkal a testvérek vándorútját!

a szegényember házától

a város mellett

/J\

j
az erdőn á

a királyipalotábV
_/4
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3. Húzd alá a mese szövegében a kérdésekre válaszoló mondatokat!
\

Mit parancsolt a fiúknak az apjuk?
Mit hallottak a testvérek az erdőben?
Hogyan akart segíteni a legkisebb fiú a bátyjain?
Mi lett a legény jutalma?

_/4

_/6
5. Minek köszönheUe a szerencséjét a legkisebb fiú? Karikázd be a megfelelő
mondat betűjelét!
A

Annak, hogy teljesítette a király parancsait.

B

Annak, hogy megkereste útközben a varázserejű tárgyakat.

@

Annak, hogya talált tárgyak segítségével megoldotta a próbákat.

_Il

6. Kiből, miből van három a mesében?

_/2
7. Keretezd be a mese szövegében a varázserejű tárgyak nevét!

_/3

tüstént ------------------_/3
Összesen: _/26
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A

A szerencse fia

Év végi felmérés:

Egyszer volt egy szegényember, és annak három fia. Miután az ember megözvegyült,
magához hívatta a fiait.
_ Menjetek el a világba szerencsét próbálni! - parancsolt rájuk.
A fiúk tüstént útnak is indultak. Éppen egy erdőn át vezetett az útjuk, amikor fejszecsattogás ütötte meg a fülüket.
_ Elmegyek megnézni, honnan jön a zaj - szólalt meg a legkisebb fiú.
De a bátyjai rá se hederítettek, mentek tovább. A fiú ekkor talált egy fejszét, amelyik
magában vágta a fát. Elkapta, s a tarisznyájába tette.
Mentek, mendegéltek tovább, s a közeli réten valami zörgést hallottak. A legkisebb most
_is megnézte, mi lehet az. Egy ásót talált, am~ly magától ásott. Elkapta, s ezt is a tarisznyá jába tette.
Ahogy tovább ballagtak, egy kis patakot találtak. A legkisebb fogta magát és elindult
megkeresni a forrását. Estére meg is találta, nem másban, mint egy dióhéjban. Betakarta
a diót falevelekkel, a zsebébe tette, és egyedül indult tovább, mert a testvérei ekkor már
messze jártak.
Egyszer csak egy város mellett vezetett az útja, ahol egy sereg embert vittek a vesztőhelyre. Köztük volt a két bátyja is. Kétségbeesett a fiú nagyon, s elhatározta, hogy közbenjár a királynál az érdekükben.
Úgy is tett. A király beleegyezett, hogy szabadon engedi a foglyokat, de a fiúnak megparancsolta, hogy az ablaka alatt álló nagy fát vágja ki, az udvarában pedig ásson egy kutat.
A legkisebb testvér ekkor előkapta a fejszéjet, s az magától kivágta a fát. Ezután az ásója
megásott egy mély gödröt, majd beletette a diót, s a kút máris megtelt vízzel.
A király nem csak a foglyokat engedte el, hanem még a lányát is feleségül adta a fiúhoz.
Máig is élnek, ha meg nem haltak azóta.

magyar népmese
l. Sorold fel a mese szereplőit!

_/3
2. Jelöld nyilakkal a testvérek vándorútját!
a szegényember házától

a patak partján

a királyi palotába

a réten keresztül

az erdőn át

a város mellett
_/4
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3. Húzd alá a mese szövegében a kérdésekre válaszoló mondatokat!
Mire kérte a szegényember a fiait?
Mire lettek figyelmesek a fiúk a réten?
Hol találkozott össze a legkisebb fiú a bátyjaival?
Mit parancsolt a királya fiúnak?

_/4

4. Kösd össze a szereplőket a tulajdonságaikkal!
nemtörődöm
kíváncsi
bátor
szerencsés
lusta
találékony

_/6

5. Minek köszönheUe a szerencséjét a legkisebb fiú? Karikázd be a megfelelő
mondat betűjelét!
A

Annak, hogy megkereste útközben a varázserejű tárgyakat.

B

Annak, hogy a talált tárgyak segítségével teljesítette a király parancsait.

C

Annak, hogy megoldotta a kapott feladatokat.
_/1

6. Kiből, miből van három a mesében?

_/2
7. Keretezd be 'a mese szövegében a varázserejű tárgyak nevét!

_/3

8. írd le más szóval!
kétségbeesett

_

tüstént

_

megütötte a fülét

_

_/3
Összesen: _/26
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Választható szövegek a hangos olvasás felméréséhez
A nyúl meg a káposzta
A szorgos kis sün káposztát termesztett. Éppen négyet. Reggeltől estig kapálta, öntözte.
Estére nagyon elfáradt. Nyikkanni sem tudott.
- Ki őrzi éjjel a káposztámat?
- Én őrzöm! - ajánlkozott a nyúl.
A sün elfogadta a nyulat káposztacsősznek.
Örizte, őrizte a nyúl a káposztát. Éjfél felé azonban egyre nyugtalanabb lett. - Minek a
sün nek ennyi káposzta? Különben is, a felét nekem ígérte. - Azzal leült az első káposztafej
mellé. Ette, ette, addig ette, amíg el nem fogyott. Nemsokára a másodikat kezdte szimatolni. - Ennek még a szaga is pompásabb! - Befalta azt is.
- 6, szegény kis sün! - nyaldosta a szája szélét jóllakottan. - Fele káposztája odalett!
Most már igazán feleslegesen őrzöm a többit. - Azzal megette a következő káposztafejet is.
Végül nagy búsan leült a negyedik mellé. - Mennyire sajnállak! Itt búsulsz magányosan. - S miközben siratta a megárvult, utolsó káposztát, nagy bánatában azt is befalatozta.
Reggelre kelve a szegény kis sün csak az üres, letarolt kertet találta. -Micsoda ocsmány
csőszt állítottam az én gyönyörű káposztáim őrzésére!- nyöszörögte szomorúan.
Későn jött rá az igazságra. A nyúl már túl volt árkon-bokron. Feléje sem nézett a megcsúfolt kertnek. Igaz, a kis sün sem fogadott fel többé nyulat káposztacsősznek.

Erdei lakások
Az erdőt járva búvóhelyeket, állati lakásokat találunk.
Az öreg bükk ágain, szorosan a törzs mellett, jókora gallyfészek sötétlik. Talán egerészölyv vagy héjapár építette. Kicsit odébb, egy másik törzsön ovális lyuk látszik. Ez a fekete
harkály munkája. De könnyen lehet, hogya piros sapkás fekete madár már máshol lakik.
Az üres lakást két galambpár foglalta el.
A tölgy elálló kérge mögé a kis fakusz költözött be. A bokrok sűrű ágai közt rigók, poszáták építik fészküket. Még lejjebb az avarban, a fű között a füzikék, fülemülék otthona
rejtőzik.
A föld mélyébe vezető kotorékban neveli kölykeit a róka. Hasonló lakása van a borznak
is. A föld alatt készített fészkükben pihennek nappal az erdei egerek is. A hosszú farkú kis
rágcsálók az esti szürkületkor indulnak táplálék után. De ha valahol reccsen egy ág, vagy
feltűnik a macskabagoly, nyomban újra járataikba menekülnek.
- Az avarban heverő tuskó alatt meztelen csigák, ászkák, bogarak rejtőznek.
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