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Név:_________________________________________________
Iskola: _______________________________________________
Elért pontszám:

57/

Hasznos tanácsok:
- 45 percig dolgozhatsz!
- Ceruzával írj!
- Figyelj az utasítás pontos végrehajtására!
- Ügyelj a szép külalakra, a helyesírásra!
- Ellenőrizd a munkád!

Jó versenyzést kívánunk!

Gyenesdiás, 2019. május 07.

Mihez értesz te?
Az erdő szélén üldögélt a róka. Egyszer csak arra ment egy macska.
- Mihez értesz te? – kérdezte a róka.
- Ó, én fürge vagyok, ha üldöznek, ügyesen elmenekülök. – válaszolta a macska.
- Én sokkal több mindent tudok. – dicsekedett a róka.
Hirtelen kutyák támadtak rájuk.
A macska felmenekült a fára az üldözői elől,
a rókát viszont jól megkergették a kutyák.
- Mit ér, ha többet tudsz, de üldözőid elől
nem tudsz elmenekülni?
Népmese alapján
1. Keretezd be a mesében a szereplőket!

3p/

2. Jelöld I-vel az igaz, H-val a hamis állításokat!

5p/

A róka dicsekedett, hogy sok mindenhez ért.

_____

A macska elfutott a kutyák elől.

_____

A róka találkozott a farkassal.

_____

A kutyák elkapták a macskát.

_____

Kutyák támadtak a kutyára és a macskára.

_____

3. Melyik szó nem illik a sorba? Húzd át!

12p/

- dicsekedett, hencegett, megdicsérte, büszkélkedett
- fürge, szorgalmas, gyors, szapora
- iszkol, menekül, meglóg, lemarad
4. Húzd alá a mesében hullámvonallal, hogy mivel dicsekedett a róka!

1p/

5. Karikázd be, melyik közmondás illik a meséhez!

1p/

Ki korán kel, aranyat lel.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
Többet ésszel, mint erővel!

6. Adj új címet a mesének!

1p/

7. Melyik szó, melyik szereplőhöz illik?
Kösd kékkel a rókához, zölddel a macskához a megfelelő szavakat!

5p/

dicsekedett
felmenekült
pórul járt
fürge
hencegő
8. Színezd barnával a helyes válasz szókártyáját!

Hol üldögélt a róka?

4p/

erdő közepén

erdő szélén

erdő mellett

Mihez értett a macska?

ügyesen
elmenekült

gyorsan elbújt

ügyesen
beszélgetett

Milyen állatok támadtak
rájuk?

oroszlánok

farkasok

kutyák

Mi történt a rókával?

felmászott a
fára

megkergették a
kutyák

elbújt egy
barlangban

9. Számozással állítsd helyes sorrendbe a mondatokat!
___

Hirtelen kutyák támadtak rájuk.

___

A macska felmenekült a fára.

___

Találkozott a macska és a róka.

___

A rókát megkergették a kutyák.

4p/

1. Színezz az utasításoknak megfelelően!

7p/

Az iskola falai zöld színűek.
Kéményei piros téglából vannak kirakva.
A bicikli mellett sétáló kislány ruhája piros pöttyös.
Bodri kutya fekete-fehér foltos.
A motorkerékpár kerekei kék színűek.
A talicskában sárga homok van.
A szekeret húzó lovak közül az egyik barna, a másik szürke színű.
2. Jelöld I-vel az igaz, H-val a hamis állításokat!
___

A kéményen gólya fészkel.

___

Az iskola mellett van egy kút.

___

Több ember, mint állat van a képen.

___

Ugyanannyi idős, mint fiatal látható.

___

Panni kezében egy kosár van.

___

A lovaskocsin ül Juli néni is.

6p/

3. Rajzold meg a képet az utasításoknak megfelelően!

Középre rajzolj egy házat!
A házon négy piros keretes ablak van.
Tetején barna a cserép.
Szürke kéményéből füst száll fel.
Falai kék színűek, ajtaja fekete csíkos.
A ház mellett balra kutyaól van.
A háztól jobbra almafa áll.
A fa tövében egy játék maci ül.

8p/

