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AZ ELVESZETT DÍNÓ

Jóslataid:
       

Szereplők
(Ki? Mi? Kik? 

Mik?)

Helyszínek
(Hol? )

Események
(Mit csinál? 

Mi történik?)

Számozd meg a mondatokat a történés sorrendjének 
megfelelően! 

___  Egy reggel a villamoson felejtette a kedvenc dí-
nóját.

___ Marci dínót kapott ajándékba a nagymamájától.

___ A talált tárgyak osztályán volt az elveszett játék.

___  Szülei hiába vigasztalták, Marci mégis biciklire 
vágyott.

___ Több napon át sírt, szomorkodott.
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Válaszolj, indokolj!

Kérdés Válasz Indoklás
Mi okozta a 
történetben a 
problémát?

Melyik szereplő 
szeretnél lenni a 
történetben?

Azért, mert

Melyik szereplő 
nem szeretnél 
lenni a történet-
ben?

Azért, mert

Mi az, ami tet-
szett a történet-
ben? Miért?
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Fejezd be a mondatokat a véleményed, tapasztalataid 
alapján!

1.  A legfontosabb dolog, amit megtanultam,  .................

     .............................................................................................

2. Ami a leginkább tetszett,  ..............................................

     .............................................................................................

3. Ami leginkább problémát okozott,  .............................

     .............................................................................................

4. Akitől a legtöbbet tanultam,  .........................................

     .............................................................................................

5. Amit még szeretnék tudni,  ...........................................

     .............................................................................................

Te milyennek találtad a történetet? Értékelj!

IZGALMAS HUMOROS TANULSÁGOS

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
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Válaszolj a kérdésekre a mese alapján! Húzd alá a he-
lyes választ!

Megtudtad-e a meséből kitől kapta ajándékba Bálint a 
dínót?

 igen nem a mesében ez nincs benne

Bálint az iskolába utazott, amikor elveszítette kedvenc 
játékát?

 igen nem a mesében ez nincs benne

Egy hétig sírt és szomorkodott.

 igen nem a mesében ez nincs benne

Megtalálta-e a kedvenc játékát?

 igen nem a mesében ez nincs benne
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Milyennek képzeled el Bálint kedvenc dínóját? Húzd 
alá! 
Készíts rajzot a dínóról!

F I G Y E L E M!

Keresem kedvenc dínómat!

Ismertetőjelei:
– Mérete: kicsi nagy óriási.
– Színe: piros zöld sárga.
–  Különös ismertetőjele: rövid nyakú hosszú nyakú 

nincs nyaka.
– Lábainak száma: kettő négy száz.
– Testét szőr toll pikkely borítja.
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HALNEVELDE

Jóslataid: 

Szereplők
(Ki? Mi? Kik? 

Mik?)

Helyszínek
(Hol? )

Események
(Mit csinál? 

Mi történik?)

A) Számozással állítsd sorba a mondatokat a történet 
alapján!

B) Kitalálod, hogy mit kérdezhettem?

...............................................................................................?

 __ A halakat a méretük alapján csoportosítják.

...............................................................................................?

 __ A halastavakban nevelik a pontyokat.
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...............................................................................................?

 __Géza bácsi vezeti a halgazdaságot.

...............................................................................................?

 __ A halnevelde nem olyan, mint egy igazi iskola.

Igaz? Hamis? (I-H)

Az erdei iskolában a madarakról beszélgettünk. 

Gyula bácsi mindent tud róluk. 

A halastavakban nevelik a halakat. 

A nevelés a halak nagyságára vonatkozik. 
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Fejezd be a mondatokat a véleményed, tapasztalataid 
alapján!

1. A legfontosabb dolog, amit megtanultam,  .................

     .............................................................................................

2. Ami a leginkább tetszett,  ..............................................

     .............................................................................................

3. Ami leginkább problémát okozott,  .............................

     .............................................................................................

4. Akitől a legtöbbet tanultam,  .........................................

     .............................................................................................

5. Amit még szeretnék tudni,  ...........................................

     .............................................................................................

Te milyennek találtad a történetet? Értékelj!

IZGALMAS HUMOROS TANULSÁGOS

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
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PIACON

A) Pótold a hiányzó ékezeteket! Csak u-ú vagy ü-ű le-
het a szavak végén.

B) Válassz két színt! Az egyik színnel színezd ki azt a 
„téglát”, amelyben a szó végén rövid a magánhang-
zó! A másikkal a hosszú végű magánhangzós sza-
vakat. Ha ügyes vagy, kapsz egy szép mintát.

 

fésu menu ágyu alku gyűru

bábu varju batyu gyűszu daru

falu gyalu deru hamu kapu

esku gyanu satu sepru üru

betu adu borju revu tanu
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Az osztály tesztje

1. Melyik nem gyümölcs az alábbiak közül?

A: dinnye B: paradicsom C: körte D: szőlő
 

2. Hogyan nevezik még a burgonyát?

A: tengeri B: törökbúza C: krumpli D: egres

3. Kit nevezünk kofának?

A: a piaci árust B: az újságárust C: a bolti eladót 
D: a szomszédot

4. Melyik zöldségfélének esszük föld feletti részét?

A: sárgarépa B: retek C: burgonya D: karalábé

Megoldások: 1.___ 2.___ 3.___ 4.___
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Keresd meg és színezd ki a betűhálóban a keresett sza-
vakat!

1. Ide szeretek járni.  ...........................................................

2. Ezen a napon korán kelünk.  ........................................

3. Sok ember tolong a piacon, ez a …  .............................

4. Egyezkedik más szóval.  ................................................

5. Itt nem lehet alkudozni.  ................................................

6. Ezt a gyümölcsöt választhatom.  ..................................

H E L P I A C T O H

Z Í P X N A Á Z G E

O S Z O M B A T F C

T Ü L E K E D É S Ő

A V Í L É T R E P Ű

W A L K U S Z I K Ó

P J Ú F J Y B E M O

K Á C R B O L T Í É

N V B A N Á N Ö H M
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A)  Olvasd el a mese első négy mondatát! Húzd alá azo-
kat a kifejezéseket, amelyeket a mesében olvastál!

megveszik a szép árut, nagy a tülekedés a piacon, 

szerdán délelőtt, piacra járni, szombaton reggel, 

korán megyünk, kora reggel, elviszik a szép árut,

később megyünk, korán kelünk, nem szeretek, 

nagy a tolongás

B)  Írd le az aláhúzott kifejezéseket olyan sorrendben, 
ahogy a történetben olvastad!

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

C)  A szöveg melyik mondatára gondoltam? Keresd 
meg és másold le!

A hét hatodik napján, nagyon hamar ki kell pattannom az 
ágyból.

.................................................................................................



15

Találd ki, hogy mit szeretnék vásárolni a piacon!

Elárulom, hogy: 
– gyümölcs
– fán terem
– édes a húsa, kemény a magja
– szőrös a héja
– nevében egy évszak bújik el

A) Kitaláltad már? Írd ide a nevét a vonalra!  .................

     ............................................................................................

B) Készíts rajzot is!
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Olvasd el a szöveget! Válaszolj a kérdésekre!

A piacon négyen állnak sorba a zöldségesnél. 
Kata az első, ő almát kér. 
Rita meggyet szeretne venni. 
Peti áll Rita mögött, ő még csak nézelődik. 
Gabi egy nagy dinnyét akar választani Orsinak.

Ki a sorban a második?  .....................................................

Ki nem döntötte még el, hogy mit vegyen?  ...................

.................................................................................................

Ki akar dinnyét venni Orsolyának? ................................

.................................................................................................

Ki áll a sor elején?  ...............................................................

Te milyennek találtad a történetet? Értékelj!

IZGALMAS HUMOROS TANULSÁGOS

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
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CIRKUSZBAN

Kösd össze!

Az idomár
        bohócok, bűvészek 

és más állatok.

Szerencsére voltak még 
       egy fürdőruhás 

nénit dobált körül.

A légtornászok 
       az oroszlán szájába 

dugta a fejét.

A késdobáló  
       röpködtek a levegő-

ben.



18

Válaszolj a kérdésekre a történet szavainak, mondatai-
nak felhasználásával!

Mit csináltak a légtornászok a levegőben?

.................................................................................................

Mi található a légtornászok alatt?

.................................................................................................

Milyen ruha volt azon a nénin, aki köré késeket dobál-
tak?

.................................................................................................

Ki szerepel az oroszlánnal?

.................................................................................................

Melyik állat nem volt a cirkusz műsorában: ló, fóka, 
oroszlán, majom, kutya?

.................................................................................................
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Írd a vonalra a zárójelben lévő szavak rokon értelmű 
megfelelőjét!

Nem ............................................... (mertem) kinyitni a sze-

mem, amikor a légtornászok a levegőben ......................

..................................... (röpködtek) . Csak néha-néha

.............................................. (pillantottam) oda, amikor a 

................................................ (közönség) tapsolt. Anyu 

................................................, (mondta) hogy ne ..................

......................................., (izguljak) mert van alattuk háló.

............................................. (csukva) volt a szemem akkor 

is, amikor az idomár az oroszlán nyitott szájába

................................................ (dugta) a fejét.

1. Húzd alá azokat a kifejezéseket, amelyeket a mesé-
ben olvastál!

Csukva volt a szemem, amikor: a bűvész varázsolt, 
kések röpködtek egy fürdőruhás néni felé, fókák lab-
dáztak, légtornászok röpködtek a levegőben

Nyitva volt a szemem, amikor: a légtornász bácsi fej-
jel lefelé lógott, a bohóc hegedült, az oroszlán kitátotta 
a száját, kések röpködtek
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2. Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján! Húzd alá a 
helyes választ!

Megtapsolták-e a légtornászokat?

 igen nem a mesében ez nincs benne

Félt-e az idomár, amikor az oroszlán nyitott szájába 
dugta a fejét?

 igen nem a mesében ez nincs benne

Szerepelt-e a cirkusz műsorában bűvész?

 igen nem a mesében ez nincs benne

Csukott szemmel nézte-e a mesélő a lovak, fókák és 
kutyák produkcióját?

 igen nem a mesében ez nincs benne

Tetszett-e minden műsorszám a nézőknek?

 igen nem a mesében ez nincs benne
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A)  A nyomdában hibák kerültek a szövegbe. Javítsd ki 
a hibákat! 
Írd le a helyes mondatokat!

Szerencsére a röpködő légtornász bácsit ügyesen el-
kapta a néni.

.................................................................................................

... Nem izgultam, mert láttam, hogy hálót feszítettek a 
légtornászok fölé.

.................................................................................................

.. Tágra nyílt szemekkel fi gyeltem, amikor az oroszlán 
az idomár szájába dugta a fejét.

.................................................................................................

B) Írj új címeket a meséhez!

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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Riportot kell készítened a cirkuszi szereplőkkel.
Mit kérdeznél egy idomártól, egy bűvésztől? Írd le a 
kérdéseidet!

Az idomártól ezt kérdezném, hogy   ................................

.................................................................................................

A bűvészt arról kérdezném,  hogy  ..................................

.................................................................................................



23

Válaszolj, indokolj!

Kérdés Válasz Indoklás
Mi okozta a 
történetben a 
problémát?

Melyik szereplő 
szeretnél lenni a 
történetben?

Azért, mert

Melyik szereplő 
nem szeretnél 
lenni a történet-
ben?

Azért, mert

Mi az, ami 
tetszett a törté-
netben? Miért?
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ISKOLA UTÁN

Jóslataid: 

Szereplők
(Ki? Mi? Kik? 

Mik?)

Helyszínek
(Hol? )

Események
(Mit csinál? 

Mi történik?)

Totó

 I. Mi szeretne Nóri lenni?

1. fodrász 2. bajnok x. balerina

 II. Mikor jár Nóri balettórára?

1. iskola előtt 2. iskola közben x. iskola után
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 III. Milyen hangszeren nem játszik Norbi egyik csa-
ládtagja sem?

1. hegedű 2. gitár x. zongora
 IV. Milyen hangszert választott Norbi?

1. dobot 2. hegedűt x. még nem választott

 V. Mihez ért Fanni a legjobban?

1. a rajzoláshoz 2. a kerámiázáshoz x. a varráshoz

 VI. Ki dicsérte régebben Fanni rajzoló képességét?

1. dada néni 2. óvó néni x. tanító néni

 VII. Hol kezdi Feri pár év múlva a napot?

1. iskolában 2. vízlepergető x. uszodában

 VIII. Mit szeretne Feri?

1. vízilabdázni 2. úszni x.edzőnek lenni
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Igaz vagy hamis? (I-H)

Nóri fodrász szeretne lenni. 

Norbi testvére dobolni szeret. 

Fanni rajz szakkörre jelentkezett. 

 Pár év múlva Feri reggelente 
úszással kezdi majd a napot. 

Keresztrejtvény
 

Repül (ll) S Z

Zörög (rr) C S

Kecses, hófehér vízimadár (tty) H

A „rövid” ellentéte (ssz) H

Leesik (tty) P

Tűvel és cérnával teszi (rr) V

Ilyenkor sárgulnak a levelek (ssz) Ő

Fekete madár (ll) H

Pontokkal díszített (tty) P

Szaglószerv (rr) O

Élőlény (ll) Á

Távol (ssz) M
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A szürkével beszínezett betűket állítsd helyes sor-
rendbe!

A megfejtés: ___________________

Rendezd táblázatba idősorrendben! 

szerda reggel éjjel
csütörtök hétfő hajnal

dél kedd este
délelőtt vasárnap szombat
péntek délután

Napok Napszakok
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Neked melyik a kedvenc ......................................................? 
(Segítenek a vastaggal kiemelt betűk, csak sorba kell 
őket rendezned.)
Rajzold le egy jellegzetes részét a táblázat mellé!

A) Olvasd el a szöveget!

Peti és Dani jó barátok. Ritkán találkoznak, 
mert sok a délutáni elfoglaltságuk. 
Petinek pénteken furulya- (f) és szolfézsórája (sz) 

van. 
Dani kedden vízilabdaedzésre (v.e.) jár. 
Barátja karatézik (k) a hét első napján. 
Csütörtökön Peti furulyázik, (f) Dani úszik (ú). 
Hétvégén sokat játszanak (j) együtt.

B) Válaszolj a kérésekre!

Ki jár vízilabdázni?  ............................................................

Melyik fi únak van olyan délutánja, amikor két elfog-

laltsága is van?  .....................................................................
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Melyik napon találkozhatnak, amikor szabadok mind

a ketten?  ...............................................................................

Ki vonzódik a zenéhez?  ....................................................

C)  Töltsd ki a fi úk órarendjét! Használd a rövidítése-
ket!

Peti:

hé
tf
ő

ke
dd

sz
er

da

cs
üt

ör
tö

k

pé
nt

ek

sz
om

ba
t

va
sá

rn
ap

Dénes:

hé
tf
ő

ke
dd

sz
er

da

cs
üt

ör
tö

k

pé
nt

ek

sz
om

ba
t

va
sá

rn
ap



30

Fejezd be a mondatokat a véleményed, tapasztalataid 
alapján!

A legfontosabb dolog, amit megtanultam,  .....................

.................................................................................................

Ami a leginkább tetszett,  ..................................................

.................................................................................................

Ami leginkább problémát okozott, ..................................

.................................................................................................

Akitől a legtöbbet tanultam,  .............................................

.................................................................................................

Amit még szeretnék tudni,  ...............................................

.................................................................................................
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Melyik labdajátékról szólnak a mondatok? Írd a labda-
játék nevét a mondat melletti vonalra!

a) A játékot asztal fölött játsszák. Az ütővel a háló fö-
lött adogatják egymásnak a labdát.

.................................................................................................

b) A játékot legtöbbször füves pályán játsszák. A cél az, 
hogy a labdát az ellenfél kapujába rúgják.

.................................................................................................

c) Gyors, pattogó játék. Leginkább magas termetű já-
tékosok játsszák. A cél az ellenfél kosarába dobni a 
labdát.

.................................................................................................

Te milyennek találtad a történetet? Értékelj!

IZGALMAS HUMOROS TANULSÁGOS

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺




