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Égig éérõ mmesefa

11.. Mély levegõvétel után mondd úgy a mesefa szót, hogy az utolsó hangot
a lehetõ leghosszabb ideig hangoztatod!

22.. Karikázd be az olvasmányhoz kapcsolódó helyes mondat betûjelét!

a) A mese a babnövény fejlõdését követi nyomon.
b) A mese egy kisfiú vándorútját mutatja be.
c) A mese egy olyan csodálatos fáról szól, amelyik meséket terem.
d) A mese egy öregember kisfiának kalandjait mondja el.

33.. Egészítsd ki a meséhez írt új címet!

Mesét termõ _______________________

44.. Karikázd be a kifejezés megfelelõit!

szárba szökken

a) ráugrik a szárára
b) megnyúlik a szára
c) sárba ugrik

55.. Keretezd be azt a képet, amelyik a mesében szereplõ kisfiú nevét rejti!

66.. Mondd el a kedvenc mesédet!
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Rókáné mmeg aa rrák

11.. Egy levegõvétellel hangoztasd az áá és az óó hangot a szavakban addig,
amíg bírod!

ráááááák,  róóóóka

22.. Válaszolj a kérdésekre!

Miért ment rókáné a patakhoz?
Mit ajánlott rókáné a rákoknak?
Hogyan futott versenyt a legöregebb rák?

33.. Mondj mondatokat a szókapcsolatokkal!

a horgára akad
jer ide
kiállok veled

44.. Fejezd be a mondatokat!

Rókáné olyan éhes volt, hogy a szeme ___________________________

A rákok kifeküdtek a __________________________________________

A legöregebb rák addig kapaszkodott a róka farkába, amíg az ______

_____________________________________________________________

55.. Egészítsd ki a képsort!

66.. Mondd el, hogy szerinted a rákok miért nem féltek a rókától!
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A patakhoz ment, hogy szomját oltsa.

Ráförmedt az ártatlan állatra.

Nem volt még egyéves sem.

Éhségét akarta csillapítani.

A ffarkas éés aa bbárány

11.. Belégzés után hangoztasd a ff hangot, ameddig csak bírod!

22.. Írd a mondatok elé a szereplõk jelét!

33.. Írd le, hogy hány versszakból áll a verses mese! ___

44.. Írd le a hatodik versszak sorvégi szópárját!

_____________________________________________________________

55.. Hányadik versszakban förmed elõször a farkas a bárányra? ___

66.. Rajzold le, hogy hogyan állt a két állat a patak partján!

77.. Képzeld el, hogy te vagy a farkas! Meséld el a történetet a farkastár-
sadnak!

B = bárányF = farkas

Ms-1634_int-olv3_mf_2011.qxd  2011.05.03.  11:16  Page 5



55.. Fejezd be a mondatokat!

A kis herceg barátokat akart __________________________________.

A barátság kialakulásához sok-sok _____________________________.

66.. Meséld el a képhez kapcsolódó részt!

30

77.. Mondd el, hogy hány barátod van! Meséld el, hogy hogyan lettetek
barátok!

b a r á t o d t ü r e l e m d o l g o t t á v o l s á g s z e r t a r t á s r ó k á t

A kkis hherceg

11.. Olvasd fel a bõvülõ kifejezéseket!

megszelídítette
a kis herceg megszelídítette
a kis herceg türelmesen megszelídítette
A kis herceg türelmesen megszelídítette a rókát.

22.. Válaszolj a kérdésekre!

Mit kért a róka a kis hercegtõl?
Hogyan kell megszelídíteni a rókát?
Hogyan várja a róka a kis herceg érkezését?
Mi teszi különlegessé a baráti kapcsolatokat?

3. Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyben a róka megmagyarázza
a szertartás szó jelentését!

44.. Írd le a füzetedbe a szókígyóról azokat a szavakat, amelyek pontosan
így szerepelnek az olvasmányban!

Ms-1634_int-olv3_mf_2011.qxd  2011.05.03.  11:17  Page 30



31

Az ööreg hhalász mmeg aa ffiatal

11.. Olvasd fel a szókapcsolatokat! Mondj mondatot az egyikkel!

lapp halász
rossz idõ
hosszú háló
összetöpörödött gomba

22.. A cím elolvasása után írd le azt az öt szót, amelyik szerinted biztosan
elõfordul a szövegben!

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

33.. Írj a füzetedbe három kérdést az elsõ bekezdéshez!

44.. Írd a szókapcsolatok mellé a megfelelõ szereplõ nevét!

halászott a tavon: ____________________________________________

rosszul lett: __________________________________________________

bántón kiabált: _______________________________________________

megsajnálta az öreget: ________________________________________

mesélt egy történetet: ________________________________________

55.. Olvasd fel a mesébõl azt a részt, amelybõl kiderül, hogy mihez hason-
lította magát az öreg halász!

66.. Leírtam az utolsó bekezdés tartalmát. Van a szövegben három tévedés.
Húzd alá ezeket!

A nyár elejére a gomba megváltozott. Megöregedett, kiszáradt, de dél-
cegen állt, mert mindenki õt figyelte az erdõben.
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A Tisza

1. Olvasd fel hangsúlyosan a versrészletet!

Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál½
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.

(Petõfi Sándor)

2. Válaszolj a kérdésekre!

Milyen évszakban és napszakban figyelte a Tiszát Petõfi?
Hol szemlélte a költõ a folyót?
Milyen a vers hangulata?

3. Jelöld körrel a térképen a versben említett folyószakaszt!

4. Petõfi elõször a csendes, békés folyóról ír. Késõbb ez a folyó õrültként
tombol. Jelöld vízszintes egyenessel a versben, hogy hol történik a vál-
tozás! Írj címet a vers mindkét egységéhez!

I. ___________________________________________________________

II. __________________________________________________________
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magas erdõ

mezõ a sarju-rendekkel

sárga föveny-szõnyeg
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55.. Másold le azt a versrészletet, amelyik a legjobban fejezi ki a Tisza gon-
doskodó, vigyázó természetét!

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

66.. Leírtam, hogy mit látott a költõ azon a partszakaszon, ahol állt. Számozd
a versnek megfelelõ sorrendbe a felsorolást!

77.. Írd le annak a versszaknak a számát, amelyikben megjelenik egy másik

személy! ___

88.. Keretezd be azt a versszakot, amelyben a költõ a természet nagysze-
rûségérõl ír! Magyarázd meg, hogy mirõl szól ez a versszak!

99.. Olvasd fel azokat a versrészleteket, amelyekben a folyó úgy jelenik
meg, mintha egy személy lenne!

1100.. Húzd alá a versben azt a szókapcsolatot, amely a megáradt folyó
víztömegét érzékelteti!

1111.. Írd le azokat az igéket, amelyek a megvadult folyó mozgását fejezik ki!

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

1122.. Az igealakok közül néhánynak régies írású a múlt ideje. Írd le a mai
alakot!

megállék: ____________________________________________________

hangzék: ____________________________________________________
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66.. Tarts társaidnak egyperces elõadást a várbeliek életérõl!

Kik éltek a várakban?

Hogyan szórakoztak a vár lakói?

Hogyan épültek a kõvárak?

Kik voltak a vártulajdonosok?

Kik dolgoztak a várban?

Milyen anyagokat használtak az építkezésen?

Élet aa kkõvárakban

11.. Olvasd fél percig a szóhalmazt! Hányszor szerepel a malom szó? ___

malom-halom-marom-majom
hallom-malom-mákom-malom
májam-hajam-malom-hálóm

22.. Olvasd el a címet! Jelöld az alábbi kérdések közül x-szel azokat, ame-
lyekre választ vársz a szövegbõl! Az olvasmány megismerése után érté-
keld a kérdéseket!

33.. Írj a füzetedbe egy-egy lényeges mondatot a bekezdésekhez!

44.. Húzd alá azt a mondatot, amelyik a páncélos lovagok mozgását mutatja be!

55.. Egészítsd ki a rajzot!
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Malom

A játékosok
száma

A szükséges
eszközök

Sakk
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Mit játszottak a várbeliek?

1. Az egymás alatti betûsorok eltérhetnek. Húzd alá az eltéréseket!

sakk crah ubáb alka matt
salk crab udáb alka mart

2. Töltsd ki a játékok adatlapját!

3. Írj M-et a malom játék, S-et a sakk jellemzõi mellé!

egyéni játék ___ szabadtéren játsszák ___

társasjáték ___ mozgásos játék ___

szobában játsszák ___ gondolkodtató játék ___

4. Jelöld nyíllal a sötét játékos nyerõ lépését!

5. Ismertesd társaidnak a malom játék szabályait!

_______________________ ______________________

_______________________ ______________________
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