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1.  Ki mivel töltötte a nyarat? Kösd össze! (Olvasókönyv 4–5. oldal)

2.  Az Úgy volt… című olvasmányból keress példákat az alábbi táblázat szem-
pontjainak megfelelően!

3.  Milyen lehetett, amikor Csibor beesett a vízbe? Írd le!

 
Ismét együtt!

Dóri

tengerparton nyaralt 

lovagolni tanult

Ignác

Sári 

segített lángost sütni 

Ágica 

Laci Nemecsek történetét olvasta

segített a hentesnek 

CSak régeN voLt így Ma IS így vaN
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4.  Az Iskolabolygó című vers alapján egészítsd ki emlékezetből a mondatokat!

 Az iskolában az év  (hónapban) kezdődik, és 

 ér véget. Ez mindössze  

hónap. Egy hét csupán  napból áll. Egy óra nem 

 perc, hanem . 

5.  Mutass be egy általad választott könyvet az alábbi szempontok szerint!

Cím: 

Szerző: 

A történet röviden: 

érdekes 

humoros 

Kalandos 

Tanulságos 

Melyik osztálytársadnak ajánlanád?  

6.  Látogass el a könyvtárba, és válassz ki három könyvet, amit szívesen elol-
vasnál! Írd ide a könyv szerzőjét és címét!

1.  

2.  

3.  
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1.  Melyik mondatkezdéshez melyik befejezés tartozik? Kösd össze!

 

2.  Készíts egy szócikket a véznaujjú makiról!

 

 

 

 

 

 

3.  Írd le, milyen üzenetet rejtett el a Rejtjeles tábori lap című versben (Olva-
sókönyv, 15. oldal) a levél írója!

 

 
Miért olvasunk?

amikor átfutod a szöveget, 
akkor…

…minden részletre oda akarsz 
figyelni. 

Fontos, hogy megjegyezd  
a lényeges információkat… 

…rendszerezed, korábbi ismerete-
idhez kapcsolod az olvasottakat.

Figyelmesen kell olvasnod, 
ha… 

…ehhez jó, ha tudsz jegyzete-
ket készíteni magadnak.

olvashatunk úgy is, hogy 
csak…

…előzetesen tájékozódhatsz, 
hogy miről is fog szólni.

az ismétlő olvasás… …valamilyen adatot, infor-
mációt keresünk.

az olvasottak megértését 
segíti, ha…

…már lényegesen gyorsabb.
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1.  Olvasd el figyelmesen az Olvasókönyv 16. oldalán látható e-mailt, és válaszolj 
a kérdésekre!

 Ki írta a levelet? 

 Kinek szól, ki a címzett? 

 Mi az üzenet témája, tárgya? 

 Melyik országból ír a kisfiú? 

 Milyen különleges ételt ettek ott? 

 Milyen színű kukoricákat látott a gyermek? 

 Mit ígért neki az édesapja? 

2.  Egészítsd ki a Mexikó-lexikont új, tetszőleges szóval!

3.  Milyen esetben fontos tudni, hogy mekkora az időeltolódás egy másik or-
szágban a miénkhez képest? Írj két példát!

 

  

 

 
Magazin – Értem, amit olvasok!
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4.  Számolj! Hány óra van éppen Mexikóban?

 

5.  Írtál már e-mailt [ímélt]? Próbáld meg! Válassz egy témát, és írj róla né-
hány sort egyik osztálytársadnak!

 emlékeztesd az osztálytársadat, hogy holnap kirándulni mentek.

 

egyik osztálytársad focilabdával berúgta 
a terem ablakát, ezért hívatta az igazgató.

 Születésnapod lesz, és meghívod az egyik barátodat.

 
 

Beteg voltál. érdeklődj, hogy mi történt az 
iskolában az elmúlt néhány napban.

IDŐELTOLÓDÁS

Az időeltolódás nemcsak azt jelenti, ha egy esemény kicsit később, vagyis kisebb 

időeltolódással kezdődik. A szót a földrajzban és a közlekedésben az időzónák közöt-

ti eltérésre használják. A Földet függőleges irányban időzónákra osztják, körülbelül 

a Nap járásának megfelelően, az ottani delelési időhöz igazodva. Egy zónán, vagyis 

területen belül egyezőre kell az időmérő szerkezeteket állítani. Ez a közlekedésben, 

például a buszok, vonatok, repülők indulási és érkezési ideje miatt is nagy 

jelentőségű. Egy másik, a miénktől eltérő időzóná-
jú országba érkezve, az 
ott érvényes pontos 
időnek megfelelően kell 
az órákat átállítani előre 
vagy hátra. Amikor Ausz-
tráliában már az újévet 
köszöntik, Mag-
yarországon még Szilvesz-
ter napja van, és 10 órát 
kell várni éjfélig.

nálunk mexikóban nálunk mexikóban

reggel 8 óra este 8 óra

déli 12 óra éjfél
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6.  Alkoss két mondatot a nemesít szóval!

 

 

 

7.  A székely asszony mondataiból kiemeltünk néhány tájnyelvi szót, kifejezést. 
Írd le, mi hogyan használjuk ezeket a szavakat, kifejezéseket a köznyelvben!

 fijam:   üsmerjük: 

 került bé:  vót: 

 hezzánk:   ett-e: 

 me úgy es híják: 

8.  Mi a kukoricaderce? 

9.  Melyik ételről olvastad, hogy kukoricalisztből vagy kukoricadercéből készül? 
Húzd alá!

 herőce  kukoricamálé  derelye  görhe  édesmálé  makuka

10.  Mi volt János vitéz eredeti neve? Miért? 

 

11.  Mit olvastál a tengerihántásról? Készíts róla rövid jegyzetet!
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1.  Te melyik helyre utaznál el azok közül, ahol Tengerecki is megfordult? 
 Miért?

 

 

 

 

2.  Hová nem mennél el szívesen? Indokold meg a választ!

 

 

 

 

3.  Melyik közmondás jut eszedbe a versről?

 

4.  Találj ki rímeket az alábbi szavakhoz!

 Balaton –  Rába – 

 Tisza –  gangesz – 

 Küküllő –   nílus – 

 Maros –  Duna – 

5.  Mit jelenthet a „földgömböt itt hegyezd ki” kifejezés?

 

  

 
Tengerecki hazaszáll
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1.  Mit jelent az, hogy inába szállt a bátorsága? Keress minél több rokon értel-
mű kifejezést!

 

 

 

2.  Gyűjts mesei kifejezéseket a Medvebocs királyfi szövegéből!

 

 

3.  Töltsd ki a vázlatkört a mese alapján!

4.  Nézz utána a mézespuszedli receptjének! Írd a vonalra a hozzávalókat!

 

 

 

 

 
Medvebocs királyfi

Sze
replők

a pro
bléma 

megoldása
Probléma

Helyszín
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1.  Miért lett a szép lányból pulya emberke?

 

 

 

2.  Gyűjts a meséből varázstárgyakat!

 

 

 

3.  Keresd ki a meséből, mekkora volt az emberke szakálla!

 

A sing régi hosszúságmérték, kb. 62 cm. Számold ki, hány méter és hány 
centiméter hosszú volt az emberke szakálla!

 

4.  Kösd össze a kifejezéseket a jelentésükkel!

  annyi, mint a rosta lika  keresztapa

  eltévelyedett  nem tudott megszólalni

  koma  nagyon sok

  ne epekedjék  eltévedt

  átalbucskázott  ne szomorkodjon

  megfogyott a szava  bukfencet vetett

 
Péterke
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1.  Tudod-e, mi az a tülök? Húzd alá a helyes választ!

 a) A szarvasmarha hímje, amely a tülökvárban lakik.
 b)  A szarvasmarha homlokcsontból kinövő szarvnyúlványát borító, a köröm-

mel azonos anyagú védőburok, amelyből a pásztorok ivóedényt vagy trom-
bitaféle hangszert készítettek.

 c)  A szarvasmarhának szaruból, vagyis a körömmel megegyező anyagból 
álló része a lábak végén, más néven pata.

2.  Válassz egy mesekezdést, és írj hozzá csalimesét!

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisegér. Ez a kisegér egyszer 
elhatározta, hogy világgá megy.

 

hetedhét országon túl élt egyszer egy szomorú királykisasszony. Ennek 
a királykisasszonynak úgy folyt a könnye egész álló nap, mint a patak.

 

ha hiszed, ha nem, ez a mese egy kisfiúról szól, aki szerette volna 
megszervezni a világ legnagyobb fagylaltevő versenyét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tülökvár
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1.  A lusták versenye című mese Mátyusföldről származik. Erről a vidékről szól 
az alábbi szöveg. Jelöld a térképen, hol helyezkedik el Mátyusföld!

A felvidéki táj kelet–nyugati irányban hosszan elnyúló terület a Kár-
pát-medence északi részén. A régmúltban nevezték Felföldnek, Felső-Ma-
gyarországnak is. Magyarok és szlovákok élnek itt több évszázada. Ennek 
a területnek a része Mátyusföld. nevét a középkori nagybirtokosról, Csák 
Mátéról kapta.

2.  A tündérmesékben gyakran kell szinte lehetetlennek tűnő próbákat kiáll-
nia a főhősnek. A lusták versenyében is próbák várnak a főszereplőre. Ahhoz, 
hogy elnyerje a jutalmát, egy versenyen kell részt vennie.

 a)  gyűjts olyan próbákat, amelyeket az eddig megismert mesékben kellett ki-
állnia a főhősnek! Írd le!

  

   

 b)  Miféle versenyszámok lehetnek a lusták versenyén? Írj le hármat!

  1. 

  2. 

  3. 

 
Értem, amit olvasok!
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 A lusták versenye
hol volt, hol nem volt, Bergengócián innen és túl, ott, ahol a kurta farkú 

malacka széjjelrúgja az ólnak mind a négy oldalát, élt egy lusta legényke. úgy 
hívták, hogy Kájó. Egyszer eljött a faluba a király követe, s közhírré tette, hogy 
a falu legesleglustábbja megmérkőzhet az ország leglustábbja címért. A falu-
beliek a hájas Kájót választották ki a versenyre. Kit is jelölhettek volna nálánál 
méltóbbat?

Így szólt a követ:
–  Íme, az első feladat. Abban kell megmérkőznötök, hogy ki ér a leglassab-

ban a király udvarába. holnap reggel hétkor kell elindulni.
Kájótól a csiga is leckét vehetett volna. Megpróbált ő másnap reggel hatkor 

fölkelni, hogy hétkor elinduljon. hétszer is megpróbált, de nem tehetett róla, 
mindig visszahanyatlott az ágyba, és horkolt tovább. Delet harangoztak, mikor 
végre kitámolygott a konyhába, hogy egyen valamit, mert álmában nagyon 
megéhezett. El is indult délután négykor. hogy indult volna előbb? hisz ebéd 
után szundítani kellett. De a többi versenyző sem volt sokkal fürgébb! Kerek 
egy hónapba telt, míg a lusták megérkeztek a királyi udvarba. Közülük is 
a hájas Kájó volt a legutolsó.

–  Most pedig –  szólt a király –  meg kell másznotok az üveghegyet, majd 
az óriási sündisznó hátán átkelve a denevérek barlangjába juttok. nem kell 
beijedni! A barlangban nemcsak denevérekkel, hanem szúnyogokkal is talál-
koztok majd, de mindössze félméteresekkel. Ezek nem hozhatnak ki egy lus-
tát a sodrából. ha a barlangból kikecmeregtetek, már szabad az út a királyi 
vadaskertbe.

Bizony mondom, a nehéz feladatot három nap alatt teljesítették a lusták. 
Még a hájas Kájó is. Az üveghegy csúszott, a körmeit meg nem lerágta, míg 
átkelt rajta? A sündisznótüske-erdőben tényleg egy óriási sündisznó várt rájuk, 
felültek a hátára, és átvitte őket az erdőn. Volt is jajgatás! A vérző sebekről nem 
is beszélve. Már olyan szomjasak voltak a lusták, hogy csak úgy ájuldoztak. 
Mire bevánszorogtak a királyi udvarba, úgy néztek ki, mint a csatában elfáradt 
hősök, akik vérüket adták a hazáért.

Így szólt a király újfent:
–  no, ti naplopók, most pedig főzni fogtok. Babgulyást főztök füstölt csülök-

kel. Mindenki egy egész katlannal! Fát találtok a hegy túloldalán, babot meg 
füstölt csülköt szedjetek az égig érő fámról.

no, ezt aztán nem bánták a lusták! Mert már kopogott a szemük az éhségtől. 
olyan gyorsan megmászták az égig érő fát, hogy öröm volt nézni. hordták a fát, 
lobogott a tűz, a katlanokban hamarosan rotyogott a babgulyás. olyan finom 
illatok terjengtek a levegőben, hogy a király is megéhezett. Pedig kiadós volt 
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a reggelije! Mikor minden katlanban megfőtt az étel, mindet végigkóstolgatta. 
Kájóhoz lépett utolsónak. Persze, mire odáig ért, már jóllakott a kóstolgatással.

nézte, nézte az üstöt, de nem volt abban más, csak a lerágott csontok.
– hát hol a főztöd, hájas Kájó? – nézett nagyot a király.
– én bizony, felséges királyom, egy életem, egy halálom, kóstolgattam, kós-

tolgattam, mert nem akartam, hogy íztelen, sótlan legyen az étek kegyelmed-
nek. hát végül nem elfogyott?

Alig tudott ennyit is kimondani, mert megégette a nyelvét a forró babgu-
lyással. 

– Ej, te Kájó, hát nem is vagy te olyan lusta! ha evésről van szó, te vagy a 
legügyesebb. Még majd csalódok benned! – nevette el magát a király.

örült a hájas Kájó, hogy nem kapott büntetést, amiért az összes babgulyást 
befalta. De annak még jobban örült, hogy teli a pocakja.

Ekkor így szólt a király:
– no, ti  lusták! jön az utolsó feladat. Mindegyikőtöknek fel kell ásnia egy 

magyar hold1 sziklás földdarabot. Aki utoljára végez, az lesz a szolgám. Annak 
lesz csak öröm mellettem lustálkodni!

hej, ha látta volna a világ! Senki 
sem akart a király lustája 

lenni, mert látták, hogy a 
királynál mennyit kell 
dolgozni egy lustának. 

olyan gyorsan ástak, hogy 
csak no! ha hiszitek, ha nem, há-

jas Kájó ásott a leggyorsabban. Addig ásott, hogy egyszer csak az édesanyja 
házáig ért. De a többi lusta is fürgén ásott ám! Ahogy befejezték a parcellát, 
ledobták az ásót, és iszkoltak hazafelé. 

A hájas Kájó a nagy ásásban lefogyott vagy hetven kilót. olyan karcsú lett, 
hogy amikor másnap meglátta a nádszegi nádszálkisasszony, többé le nem 
vette róla a szemét. Kájó is úgy találta, hogy épp összeillenek. Akkor meg miért 
ne vette volna el feleségül? Bizony hogy elvette! építettek egy gyönyörű szép, 
nádfedeles kunyhót, abban éldegéltek. Még meg is gazdagodtak! Kájó nem volt 
már hájas, hát könnyedén ásta a kerteket a faluban. Annyi pénzt keresett, hogy 
jaj! Azt se tudták, hová is tegyék a sok lyukas garast. 

S a király? Már tervezte a lusták következő versenyét.
Így volt, gondolom, én sem hiszem, csak mondom.

mátyusföldi népmese, Fellinger Károly gyűjtése

1   magyar hold: régi magyar területmérték. Akkora területet jelentett, melyet 1 nap alatt (annyi idő elteltével, 
ami között kétszer jön fel a Hold) ekével fel lehetett szántani.
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3.  Húzd alá, amelyik nem a lusta szó rokon értelmű alakja!
 henye  léha  rest  lomha  naplopó  tunya

4.  Mennyi idő kellett a lustáknak az alábbi feladatok elvégzéséhez?

 Eljutni a király udvarába: 

 Megmászni az üveghegyet: 

5.  A falubeliek miért éppen Kájót választották ki a lusták versenyére? Írd le!

 

6.  Melyek voltak a verseny feladatai? Egészítsd ki az ábrát!

7.  Melyik feladatot végezték el leggyorsabban a lusták? Miért?

 

8.  Mi lett Kájó jutalma? 

 

9.  Írd a mondatokba a hiányzó számokat!

    Kájó megpróbált reggel  kor fölkelni.

      órakor támolygott ki a konyhába.  

    Délután -kor indult a király udvarába.

    Kájó az ásásban  kilót fogyott.

Feladatok

1. 2. 3. 4.
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10.  A lusták versenye tréfás mese. Az ilyen mesék humoros eseményekkel teszik 
nevetségessé rossz tulajdonságainkat. Gyűjts a humorra példákat a meséből!

 

 

 

 

11.  Fogalmazd meg, mi a különbség a tréfás mese és a tündérmese között!

 

 

 

 

12.  Hogyan kell babgulyást főzni? Nézz utána egy szakácskönyvben vagy az in-
terneten! Írd le a hozzávalókat, és az elkészítés módját!

 Babgulyás

 hozzávalók:

   

   

   

 Elkészítés: 
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1.  Írd a vonalra, milyen népköltészeti alkotásokat ismertél meg a magazinban!

 

 

 

 

2.  Az alábbi kifejezések közül húzd alá azokat, amelyek a népköltészeti alko-
tásokban előfordulnak!

rózsa                     madárka                     Duna                     telefon

füzet                   zab                   alma                   hátizsák                   kaland

3.  Gyűjts a környezetedben fellelhető találós kérdéseket, mondókákat, kiszá-
molókat!

 

 

 

 

4.  Melyik szöveg tetszett a legjobban a magazinból? Írd le néhány mondatban, 
hogy miért!

 

 

 

 

 

 

Magazin – Népköltészet


