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Ne féljünk a betegségektől! – 3. évfolyam

Diákmelléklet
D1 Rejtvény

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.	Az az érzékelésünk, amihez a nyelvünket használjuk.
2.	Így hívjuk a karokat és lábakat együtt.
3.	A tüdő végzi ezt a tevékenységet.
4.	A testünk motorja.
5.	Az az érzékelésünk, amihez az orrunkat használjuk.
6.	A szemünk végzi ezt az érzékelést.
7.	A tápanyagot szállítja a testünkben.
8. Itt keveredik össze az általunk elfogyasztott étel.
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D2 A betegség
„…Még édesanyámnak is fölsütött a mosoly az orcáján a muzsikaszóra. Pedig éjjele-nappala csupa szomorúság volt akkoriban, ahogy a beteg húgocskámat virrasztgatta. De még
az is felnyitotta a bágyadt szemét, szegényke, és megvillant benne az öröm, ahogy megszólalt:
– Szép mucita! Fúadd méd, bátókám!
De még az öreg Titulász doktor is megbiztatott, amikor délután bekopogott hozzánk.
Megcirógatta a beteg sápadt kis arcát, aztán megtörölgette a pápaszemét. Mert akkoriban majd mindig harmatos lett a pápaszeme, ha lehajolt a hugicámhoz.…
A lenge nádszálkisasszony, szegényke fáradtan elmosolyodott, én pedig rikoltoztattam
a muzsikámat, hogy csak úgy zengett bele a ház…
De ebben a pillanatban megszólalt a beteg.
– Enim mucita, én fúok – áradt felém szájacskájából a forró lehelet, s ahogy erőtlen kezeit fölemelte, úgy libegtek azok az alkonyat barnaságában, mint a haldokló fehér pillék.
– Nem adom, enim mucita! – nézett rám haragosan, s bedugta a játékot a vánkoskája
alá.
Elfakadtam sírva, bementem a házba, s azon ruhástul végigdőltem a vackomon. Ott
aztán álomba is ríttam magam.
Nem értek rá törődni velem azon az éjszakán, amelyiknek olyan szomorú lett a haj
nala…
Mire fölébredtem a nagy csöndességre, akkorra koporsóba is tették a lenge nádszálkisasszonyt. Bordács keresztanyám imádkozgatott mellette, mert apámék a temetés után
jártak…
…másnap már én is ott feküdtem a tisztaszoba nagyágyában, este elővett a láz, s Titulász
doktor bácsi énfelettem is törülgette már a pápaszemét.
– Torokgyík biz ez, lelkem, mint a másiké volt!
Egy hét múlva kutyabajom sem volt már, legföljebb az adott gondot szülémnek, hogy az
étvágyammal nem lehetett bírni…”
Részletek Móra Ferenc Kincskereső kisködmön című művéből
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Feladatlap
1. Írd ki a részletből a betegségre utaló szavakat, kifejezéseket!

2. Húzd alá a szövegben, mi volt a gyerekek betegségének neve!
3. Tudták-e gyógyítani? Miből következtettél erre? Keretezd be a szövegben!
4. Tudod-e, mi az orvosi neve ennek a betegségnek? Hogyan védekezünk napjainkban
ellene?
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D3 Rejtvény 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.	Ebben a helyiségben tisztálkodunk.
2.	A tisztaság fél …
3.	Fehér ital.
4.	Ezt érzem, ha valami baj van.
5.	Segít tisztántartani a fogainkat.
6.	Lédús déligyümölcs
7.	Rontja a fogainkat.
8.	Ha éppen tudsz fogat mosni, ezt is használhatod, de csak cukormentesen.
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