
Kollár Krisztián

Irodalom 6.
Dr. Illésné dr. Kovács Mária





Miskolc, 2010.

Irodalom 6.
Dr. Illésné dr. Kovács Mária



Készült a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának  
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében

SZERZŐK

Dr. Illésné dr. Kovács Mária – Irodalom 5., Irodalom 6.
dr. Kecskés Judit – Nyelvtan 5., Nyelvtan 6.

Kollár Krisztián – Természetismeret 5–6.
Nagy Judit – Matematika 5, Matematika 6.

Pedagógiai szakértő: Csereklye Erzsébet

SZERKESZTETTÉK

Nagy Judit és Kollár Krisztián

Grafika: Rostás Édua
Fotó: Kollár Krisztián

A szerzők minden jogot fenntartanak a kézirat minden 
szöveges és grafikai elemével kapcsolatosan!

A kézirat weboldalunkon elektronikus formában 
megtekinthető, 

de módosításához, másolásához, bármilyen haszonszerzéssel 
járó használatához vagy továbbadásához 

a szerzők nem járulnak hozzá!

http://egyutthalado.uni-miskolc.hu



T A R T A l o M j E g y Z É K  

A magyar ábécé 

Előszó

Műfajok   7

Dal és ének   8

Monda   10

Ballada   11

Regény   17

Arany János: Toldi   25

Előhang   26

1. ének    27

2. ének   30

3. ének   33

4. ének   35

5. ének   37

6. ének   40

7. ének   42

8. ének   44

9. ének   47

10. ének    50

11. ének   53

12. ének   56

Arany János: Családi kör   59



A  M A G y A R  á b é C é

NAGybETŰK  kisbetűk 
A  a 
Á  á
B  b
C  c
Cs  cs
D  d
Dz  dz
Dzs  dzs
E  e
É  é
F  f
G  g
Gy  gy
H  h
I   i
Í   í
J   j
K  k
L  l
Ly  ly
M  m
N  n
Ny  ny
O  o
Ó  ó
Ö  ö
Ő  ő
P  p
Q  q
R  r
S  s
Sz  sz
T  t
Ty  ty
U  u
Ú  ú
Ü  ü
Ű  ű
V  v
W  w
X  x
Y  y
Z  z
Zs  zs



E l Ő S Z ó  

K e d v e s  B a r á t o m !

Ismerkedj meg Kócossal, a magyar pulikutyával!

Ezután ő vezet Téged a tanulásban, a magyar nyelvvel való 
ismerkedésben. Kócos szereti a csontot. Ezek a csontok jelölik a Neked 
való feladatokat. 

jelöli a téma alapvető iskolai szókincsét egyszerű grammatikával 
gyakoroltató feladatokat. 

(jelöli a nehezebb szavakat és bonyolultabb grammatikai formákat

(az igazán éhes kiskutyának való! Sok új szót tartalmaz és alapos 
magyar nyelvtani ismereteket igényel.

Ne aggódj! Kócos is sokáig rágódik a csontokon, Neked is van időd és sok 
helyed az írásra, rajzolásra!

Szeretném, ha egy nyelven beszélnénk! 

Azaz szeretném, ha sokat beszélnél és írnál magyarul! És szeretném, ha 
megértenénk egymást! 

Ezért arra kérlek, fordítsd le az anyanyelvedre a feladatok utasításait:

Húzd alá! _______________________

Rajzold le! ______________________

Kösd össze! ______________________

Egészítsd ki! ______________________

Másold le! ______________________

Csoportosítsd! _____________________

Írd le! _________________________ 

Olvasd el! ______________________

Melyik betű hiányzik? ______________________

Lapozz ide mindig, ha nem érted a feladat utasítását!
    
  Remélem, Kócos és a sok feladat segít a magyar nyelv tanulásában!

  A szerző





Műfajok
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1. Húzd össze a műfajt a cselekvéssel!

monda mond
ének dalol

mesél mese

énekel dal

2. Kösd össze! Keresd meg a képhez illő műfajt! 

dal, mese, napló, levél

3. Keress 3 verscímet az irodalomkönyvedben! 

D A l  É S  É N E K

4. Írd le egy magyar dal címét!

 

5. Alkoss egy új szót a dal szóval!

nép-, mű-:  

altató, gyerek:  

6. Húzd alá a vers műfaját! 

Aludj baba, aludjál,
feljött már a csillag,
aranyos kis bárány,
hazafelé ballag.

szerelmi dal / altatódal / gyerekdal
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7. Írd le három dal címét a kedvenc énekesedtől (lehet 
külföldi is)!

1.)  

2.)  

3.)  

Ezek műdalok vagy népdalok?  

8. Másold le a kulcsszavakat!

Megrakják a tüzet,
Mégis elaluszik,
Nincs az a szerelem,
Ami el nem múlik.

 

Húzd alá a szöveg műfaját! 

szerelmi dal / altatódal / gyerekdal

9. Igaz vagy hamis? Húzd alá a megfelelőt!

A szerelmi dal a szerelemről szól. igaz / hamis

A szerelmi dal egy királyról szól. igaz / hamis

A népdalnak nincs egy szerzője. igaz / hamis

A műdalnak nincs egy szerzője. igaz / hamis

Az altatódal a szerelemről szól. igaz / hamis

A altatódal gyerekeknek szól. igaz / hamis

10. Keresd meg szótárban/kérdezd meg az osztálytársadtól, 
létezik-e ez a szó!

dalverseny ____________________

énekverseny ____________________

dalkar ____________________

énekkar ____________________

dalmondó ____________________

énekmondó ____________________

dalóra ____________________

énekóra ____________________
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11. Alkoss az ének szóval új szavakat és másold le!

mondó
füzet

ének
kar

bújdosó

verseny
virág

12. Keresd meg a jelentését az énekfüzet, énekmondó, 
énekkar, históriás ének szavaknak!

Az ember, aki énekeket mond, énekel:  

Emberek csoportja, akik énekelnek:  

Valamilyen történelmi eseményről szóló ének:  

Az énekórán használt füzet:  

M o N D A

13.  Melyik betű hiányzik?

A MOND__ M__SIK NEVE RE__E.

A MÍT__SZ OLY__N MOND__, AMELY ISTE__EKRŐL, ISTENI HŐSÖKRŐ__ 
SZ__L.

Másold le a mondatokat!

14. Keresd meg a szavak határát a szókígyóban!

REGEMONDAMÍTOSZHŐSISTEN

15. Kiről szól? Miről szól?

eredetmonda, történeti monda, hősmonda

Egy nép vagy nemzet származásáról szól:  

Egy egy bátor, erős vitézről, emberről szól:  

Királyokról, történelmi eseményekről szól:  
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16. Írd le a tankönyved alapján egy monda címét!

 

Kiről szól a monda?  

Miről szól a monda?  

 

Hol van a hős/a szereplő?  

Milyen a hős?  

B A l l A D A

17. Igaz vagy hamis?

A balladában van párbeszéd. igaz / hamis

A ballada verses formában írott mű. igaz / hamis

A balladát énekelik. igaz / hamis

A ballada egy műfaj. igaz / hamis

A balladában sok az ismétlés. igaz / hamis

A ballada 7 sorból áll. igaz / hamis

18. Hány értelmes szót alkothatsz az alábbi szavakból?

mű, nép, mese, dal, ballada

19. Keresd meg a szavak határát a szókígyóban!

ABALLADASOKVÁLTOZATBANÉL.

Arany János: A walesi bárdok

20. Számold meg, hány versszakból áll a vers!  

21. 1–5. versszak

Hogy hívják a királyt?  

Keress egy állatot az 1. versszakban!  
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22. Húzd alá a versben (a könyvedben) az alábbi két sort!

„Edward király, angol király
Léptet fakó lován:”

23. Melyik ország királya?/Milyen király?

Magyarország királya > magyar király

Olaszorszság királya > o__________________ király

Oroszország királya > __________________ király

Franciaország királya > __________________ király

Németország királya > __________________ király

Lengyelország királya > __________________ király

Spanyolország királya > __________________ király

Görögország királya > __________________ király

Svédország Királya > __________________ király

DE! Norvégia királya > norvég király

Dánia királya >__________________ király

Portugália királya > __________________ király

Hollandia királya > __________________ király

Anglia királya > angol király

Belgium királya > belga király

Edward melyik ország királya volt? __________________

24. Keresd ki a 2. versszakból a képhez tartozó szavakat! 

__________________ __________________ __________________
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25. Melyik az iga, melyik a barom? Írd a kép mellé! 

26. Keress rokon értelmű  
szót/szinonimát a barom szóra!

27. Keresd meg az ellentétes szavakat az 1–5. versszakban! 
Húzd alá azokat, amelyiket megtalálod!

nép ↔ király, kövér ↔ sovány, boldogtalan ↔ boldog

28. Válaszolj a kérdésekre!

Mi a neved? 

Mi a vár neve? (7. versszak) 

Mi az úr neve?(7. versszak) 

29. Jelöld az irányokat a képen!

A várba megy a király.

A várból jön a lovag.

A vár alatt folyik a víz.

A váron zászló van.

A vár fölött süt a nap.
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30. Mit eszik a király?

Halat eszik a király.

Vadat eszik a király.

Bort iszik a király.

Húzd alá a tankönyvedben is a halat, vadat, bor szavakat! 
(8–11. versszak)

31. Mit eszel? Írd be a hiányzó a szavakat! 

1. Én almát eszem.

2.   (citromot)

3.   (húst) 

4.   (szilvát)

5.   (kenyeret)

32. Csoportosítsd, mit eszel/mit iszol!

tejet, vizet, narancsot, kiflit, sárgarépát, borsót, burgonyát, üdítőt

eszem:  

 

iszom:  

 

33. Mit eszel? Egészítsd ki!

zsömle > zsömlét

paprika > __________________

leves > __________________

sajt > __________________

körte > __________________

barack > __________________
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34. Keresd meg a 12. versszakban az urak, ebek, bárd szavakat!

Írd a képekhez a megfelelő szót! 

35. Egy dolog > több dolog. Folytasd a sort!

úr > urak, eb > ebek, bárd > bárdok

folyó > __________________ hegy > __________________

völgy > __________________ föld > __________________

király > __________________

36. Milyen színű?

Milyen színű a galamb? 

 

Milyen színű az ember haja? 

 

Másold a képek alá a 14.  
versszakból ide illő szót! 
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37. Húzd alá a versben  
a (18–24. versszakban)  
a máglyára szót! 

Mennyi van belőle? 

    

38. Másold le az ellentétes jelentésű szavakat!

ifjú ↔ agg szűz ↔ özvegy

átok ↔ áldás parancsot ↔ kérést

 

 

Húzd alá, melyik nincs a versben (15–24. versszak.)!

39. Hány bárdot=énekest öltek meg?

 

Keress három számnevet a versből!

 

40. Keresd meg a képhez tartozó szavakat a 30–31. versszakban! 

síp dob harsona

41. Csoportosítsd a szavakat!

ló, galamb, vad, bárd, hal, Edward, síp, dob, eb, harsona, lant, úr,

ember:  

állat:  

hangszer:  
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42. Keress a versben!

két személynevet:  

öt főnevet:  

öt melléknevet:  

öt igét:  

R E g É N y

43. Melyik betű hiányzik?

A REG_NY MÚLTBAN TÖRT_NT ES_MÉNYT ÍR LE.

A TÖRTÉNE_MI REG_NY TÖRTÉNE_MI ESE_ÉNYEKET _R_LE:

Másold le a mondatokat!

 

 

44. Milyen regény?Húzd a szót a jelentéshez!

Régi, történelmi eseményeket ír le: ifjúsági regény

Egy utazás történetét írja le: történelmi regény

Fiatalok történetét írja le, fiataloknak szól: utazási regény

45. Csoportosítsd a regények címét! Kérdezd meg az 
osztálytársadtól!

A Pál utcai fiúk, Egri csillagok, A kőszívű ember fiai, A dzsungel könyve

történelmi regény:  

 

ifjúsági regény:  

 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

46. Rajzold le!

csillag: csillagok:
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47. Mi? > Milyen?

Ez a város Eger > Ez a fiú egri.

Ez a város Budapest. > Ez a fiú budapesti.

Folytasd!

Ez a város Miskolc. > Ez a fiú _________________.

Ez a város Szeged. > Ez a fiú _________________.

Ez a város Debrecen. > Ez a fiú _________________.

Ez a város Pécs. > Ez a fiú _________________.

Ez a város Kecskemét. > Ez a fiú _________________.

Ez a város Sopron.> Ez a fiú _________________.

Ez a város Szolnok. > Ez a fiú _________________.

48. Jelöld a térképen a fenti városokat!

49. Jelöld a térképen az irányokat! 

a) Miskolcról Egerbe utazunk.

b) Egerből Debrecenbe utazunk.

c) Kecskemétről Budapestre utazunk.

d) Sopronból Szegedre utazunk.

e) Pécsről Miskolcra utazunk.

f) Budapestről Pécsre utazunk.
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50. Csoportosítsd a személyneveket!

Jumurdzsák, Bornemissza Gergely, Török Bálint, Dobó, Cecey Éva, 
Mekcsey, Sárközi, Gábor (pap), Hajván

Családnév + utónév:  

 

Családnév:  

 

Utónév:  

 

51. Csoportosítsd a szereplőket!

Jumurdzsák, Bornemissza Gergely, Török Bálint, Dobó, Cecey Éva, 
Mekcsey, Sárközi, Gábor (pap), Hajván

magyar szereplő:  

 

török szereplő:  

cigány szereplő:  

52. Rajzolj egy gyűrűt, egy kardot!

53. Mit?

Jumurdzsák keresi a gyűrűt.

Éva keresi Gergő__.

Dobó tanítja Gergely__.

Éva és a török asszony kicseréli a gyerekek____.

Gergely fia kap egy kard____.

Hajván rajza vár____ ábrázol. 

Jumurdzsák elrabolja Gergely___ és Évá__.

Az egri nők szurk____ öntenek a törökre.
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54. Rakd időrendi sorrendbe az előző feladat mondatait!

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

55. Írd le a számokat betűkkel!

Jumurdzsák 2 gyereket rabol el.  Jumurdzsák két gyereket rabol el.

Egerben 2000 magyar katona harcolt.  

Egerben 200 000 török katona harcolt.  

A regény 20 év alatt történik.  

Az egri csata 1556-ban volt.  

56. Olvasd el!

Azután egy vékony lábú, szőke katonát pillantott meg Gergely. 
Csak a lábát látta, a piros csizmába, piros nadrágba foglalt 
vékony két lábát, de arról is megismerte, hogy a szigetvári 
őrségből való. Nagy Bálint a neve.

Színezd ki a rajzot az  
aláhúzott szavak alapján!

Válaszolj a kérdésekre!

Kit pillantott meg Gergely?  

 

Milyen színű a haja?  

 

Milyen színű a csizmája?  

 

Milyen színű a nadrágja?  

 

Milyen a lába?  

 



21
Keress a szövegben két személynevet és egy földrajzi nevet!

57. Gyakoroljuk a színeket!

Másold le a színek nevét és színezd ki a labdákat!

piros, kék, lila, barna, sárga, zöld, fehér, fekete

 

 

világoskék, sötétkék, világoszöld, sötétzöld, szürke

 

 

citromsárga, narancssárga, kékeslila, hófehér, bordópiros

 

 

58. Olvasd el!

A kaftánok között Török Bálintnak 
jutott a legértékesebb. Bokáig érő, 
nehéz, sárga selyem volt az. A többi 
kaftán mind egyforma ibolyaszínű volt, 
és narancsszín sárga selyembélésű. 
Az az egy napraforgószínű selyem 
volt, és habos fehér selyem a bélése. 
Maga az aranyfonalakból szőtt öv 
olyan szálazott aprólék munka, 
hogy egy emberéletbe kerülhetett, 
míg elkészült. A gombok rajta, a 
nyaktól az övig, gyémánttal körözött 
aranygombok.

Húzd alá a szövegben 
a színeket!

Színezd ki a rajzokat  
a szöveg szerint!  

másik kaftán                Török Bálint 
                                      kaftánja
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Gyűjts a szövegből hat melléknevet!  

 

59. A legértékesebb. Alkoss felsőfokú melléknevet!

leg- + melléknév + -b/-abb/-ebb

leg+ értékes+ebb = legértékesebb

érdekes: __________________________

kedves: __________________________

jó: __________________________

magas: __________________________

alacsony: __________________________

bátor: __________________________

ügyes: __________________________

60. A nyaktól az övig. 

Mettől? Meddig?

névelő főnév + -tól/-től névelő főnév+ -ig

Hely:

A ház+tól  az iskolá+ig

Az ajtó____ a szék____

A buszmegálló____ a ház____

A cipő____ a sapká____

A bolt____ az otthonom____

Idő:

reggel____ est____

nyolc____ négy____

kettő____ öt____

dél____ délután____

hat____ nyolc____
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61. Írd le, mit csinálsz egy nap! Mettől meddig csinálod?

Pl. Én héttől nyolcig iskolába megyek.

62. Olvasd el!

A drinápolyi országút csakolyan poros, kerékvágásos országút, akár a gyöngyösi, akár 
a debreceni. Hanem ha az a sok könny, amely arra az útra lecsöppent, valami gyönggyé 
változna, de sok volna a világon gyöngyből! S neveznék talán magyar gyöngynek!

Másold le az aláhúzott szavakat!

 Ezek a szavak a Milyen? kérdésre válaszolnak = melléknevek.

Keresd meg az aláhúzott szavakból az –i melléknévképzőseket!

Másold le! Alkoss belőle földrajzi nevet! (ld. 45. feladat!)

(pl. egri > Eger)

1. __________________ > __________________

2. __________________ > __________________

3. __________________ > __________________

Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!

Milyen a drinápolyi országút?  

Mi csöppent le az útra?  

Mi változna gyönggyé az úton?  

Mit neveznének magyar gyöngynek?  



63. Olvasd el!

(Dobó) Ott áll a vár piacán, ibolyaszín bársonymentében, kardosan, piros csizmában, 
sastollas bársony süveg a kezében. Mellette egy szőke apród, aki két zászlót tartogat a 
karján: egy nemzetiszínűt és egy kék-vöröset. Dobó másik oldalán ott áll az öreg Bálint 
pap fehér karingben, stólásan, fekete reverendában. A kezében ezüstfeszület. Nagy, fehér 
szakállával olyan, mint valami bibliai próféta.

Húzd alá a szövegben a színeket!

Karikázd be a szövegben a mellékneveket!

64. Válaszolj az előbbi feladat szövege alapján!

Kik ők?

Színezd ki a rajzot a szövegnek megfelelően!

Jelöld a rajzon a szavakat!

csizma, kard, sastoll, szakáll, ezüstfeszület



arany jános:
toldi
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E l Ő H A N G

1. A Toldi 12 (római számmal XII) énekből, egy előhangból 
és utóhangból áll. 

Az énekek, az előhang és az utóhang versszakokból állnak.

Hány versszakból áll az előhang? ____________________

2. Húzd alá a tankönyvedben is a kiemelt szavakat!

1. Toldi Miklós kilenc-tíz emberöltővel (=egy ember életének 
hossza, kb. 30–50 év) ezelőtt élt. Miklós magas (=termetes 
növésű), erős, nagy hangú (=dübörgő hangú) volt.

2. Miklós nem mindennapi ember volt (=nem terem ma párja). 
Miklósnak sok fegyvere volt (parittyakő, buzogány, kopja, pajzs). 
A csizmáján sarkantyút viselt.

3. Írd a kép alá a tárgyak nevét! 

4. Másold le a kulcsszavakat!

MAGAS _____________________

ERŐS _____________________

HANG _____________________

TEREM _____________________

CSIZMA _____________________

5. Húzd alá, mi jellemző Miklósra!

erős, gyenge, csendes, alacsony, nagy hangú, magas
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6. Rajzold le Miklóst!

7. Figyeld meg!

Toldi Miklós kilenc-tíz emberöltővel ezelőtt élt. Egy emberöltő 30-50 év.

Hány évvel ezelőtt élt Toldi Miklós, ha Arany János 1846-ban írta a művet?

_____________________

8. b1 Mit jelent a következő szólás-mondás?

Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton.

 

1 .  É N E K 

1. Hány versszakból áll az első ének? ____________________

2. Húzd alá a kiemelt szavakat a 
tankönyvedben is!

1. Meleg van a pusztán. Tíz-tizenkét szolga 
alszik (=hortyog). 
A szolgák nem dolgoznak. A szénás szekerek 
üresek.
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2. Magas, vékony kút (gémeskút) van a 
pusztában Az ökrök a vályúnál (=itató 
=válu) szomjasan állnak. Nem adnak 
nekik inni (=nincs, ki vizet merjen).

3. Egy fiú (=legény) dolgozik csak. A fiú 
fiatal és erős. Néz (=bámul) maga elé. Más helyre 
vágyódik (=máshol szeretne lenni).

4. Miért áll a fiú a meleg napon? A többi ember alszik 
(=horkol). Vagy a forgószelet nézi a férfi?

5. Nem a forgószelet nézi. A 
hadsereget(=lovas katonákat) nézi. Nagyot 
sóhajt.

6. Miklós ezt gondolja: harcba 
vagy háborúba mennek a vitézek 
(=leventék=katonák)? A tatárok vagy 
a törökök ellen mennek harcolni. Miklós 
szeretne vitéz lenni.

7. Miklós nagyon szomorú (=búbánatos). 
Miklós apja és bátyja, akit Györgynek 
hívnak, vitézek voltak. György a királyi 
udvarban (=királyudvar) van. Miklós viszont 
a béresekkel (=szolgákkal) dolgozik. 

 8. Oda ér a sereg. Laczfi Endre vezeti a 
hadat. (=sereget). 
A vezér ruhája díszes. A vezér után következnek a legények (=a 
sereg tagjai). Miklós nézi őket.

9. A vezér kérdezi: melyik út megy Budára? Miklós megsértődik, 
mert parasztnak (=alacsony társadalmi rangú ember) hívják. 
Csak Toldi György az úr (=magas társadalmi rang).

10. Miklós egy nagy fával megmutatja az utat. Erősen és 
egyenesen tartja a szálfát (=vastag fa). Miklós nagyon erős.

11. Laczfi meglepődik (=elámul). Azt kérdezi: ki ilyen erős a 
katonák közül, mint Miklós? Ki áll ki ellene (=ki harcol ellene)? 
A katonák nem akarnak egy paraszt fiúval kiállni.

12. A költő Miklóst a viharhoz (=égiháború) hasonlítja. Miklós 
olyan haragos, mint a vihar. Csak az áll ki ellene, aki meg akar 
halni (=megunt előtte Isten szép világa).

13. Elvonul (=elmegy) a sereg. A katonák Miklóshoz beszélnek, 
szépet mondanak neki(=dicsérik). Az egyik katona hívja, hogy 
menjen velük csatára.

14. Elvonul (=elmegy) a sereg. Miklós nagyon szomorú (=bús). 
Hazafelé megy (=ballag). Miklós nagyon dühös.
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3. Másold le a kulcsszavakat!

PUSZTA _____________________

LEGÉNY _____________________

SEREG _____________________

BÚBÁNATOS _____________________

HAD _____________________

ÚT _____________________

ERŐS _____________________

SZÁLFA _____________________

ELÁMUL _____________________

CSATA _____________________

4. Kócos összekeverte a szereplők  
tulajdonságait. Válogasd ki!

díszes a ruhája, háborúba megy, szorgalmas, lovon 
ül, szomorú, úr, parasztokkal dolgozik, a hadat vezeti, 
megmutatja az utat, erős

Laczfi nádor:  

 

vitézek:  

 

Toldi Miklós:  

 

Toldi György:  

 

5. Kösd össze a rokon értelmű szavakat/szinonimákat!

elvonul néz

égiháború elmegy

vitéz vihar

alszik hortyog

had itató 

bámul levente

vályú sereg
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6. Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket!

_____ Miklós megmutatja az utat a seregnek.

_____ Nagyon meleg van a pusztán. Csak Miklós dolgozik.

_____ Elvonul a sereg.

_____ Megkérdezik Miklóstól az utat.

_____ Miklós nagyon szomorú, hogy ő nem katona.

_____ A katonák nagyon meglepődnek, hogy Miklós milyen erős.

7. Nézd meg a következő szavak jelentését!1

szálfa  

úr  

paraszt  

levente  

béres  

gémeskút  

vályú  

2 .  É N E K

1. Hány versszakból áll a második ének? _______________

Melyik áll több versszakból? Tedd ki a relációjelet (>, <)!

I. _______ II.

2. Húzd alá a kiemelt szavakat a tankönyvedben is!

1. Miklós haragszik (=haragos) és bús. Nagyfaluban lakik. 
Ott sírnak a malacok, a marhák is hangosak. A konyha is népes 
(=sokan vannak ott).

2. Egy cseléd (=szolga) vizet tesz forrni. Beleteszi a forró vízbe 
a csirkét (=baromfit). Bárányt és nyulat is sütnek. Készítik az 
ebédet.

3. A másik szolga malacot süt, valaki bort hoz, valaki kenyeret.

4. Mi az oka a sütés-főzésnek? Halotti tor (=a halott tiszteletére 
rendezett étkezés) van vagy mennyegző (=esküvő)?

1 Használd például: Tátrai Ildikó: Játszótárs. Képes magyar értelmező szótár. 2009.  
Akadémiai Kiadó, Budapest.
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5. Nem halotti tor van. Nincsen esküvő sem. Toldi György van 
itthon.

6. Toldi György nagy úr volt. György gazdag volt. Sok vitéze 
(=katona), szolgája, méne (=lova), kutyája volt. Negyven 
emberrel jött haza.

7. György köszön az édesanyjának. György azt kérdezi: hol van 
Miklós? György nem akarja, hogy az édesanyja szóljon Miklósnak.

8. Miklós nem mond semmi rosszat (=zokszó) Györgynek.

9. Miklós meg akarja ölelni Györgyöt. György eltaszítja (=ellöki). 
A fiúk anyja elszomorodik. Könny tolul a szemébe (=sír).

10. György ezt mondja: az anyja elkényezteti Miklóst. Miklósnak 
nincsen kedve dolgozni (=foga nem fűlik).

11. György ezt mondja: Miklós erős, bírna (=tudna) dolgozni, de 
lusta. Még parasztnak is rossz.

12. Miklós azt mondja: hazugság (=nem igaz), amit György mond. 
György csak bántani akarja Miklóst.

13. Miklós ezt mondja: ő elmegy otthonról. De előtte kéri a neki 
járó jussát(=vagyonát): pénzt, paripát (=ló), fegyvert. 

14. György arcul csapja (=pofon üti) Miklóst. Ez a 
jussa(=vagyona). Miklós bosszút akar állni. Ő is meg akarja ütni 
Györgyöt.

15. Az ütés előtt közéjük fut az édesanyjuk. Testével védi 
Györgyöt. Félti Miklóst.

16. Miklós elereszti (=leengedi) karját. Már nem akar ütni. 
Nagyon szomorú és haragos. Leült az udvaron. Sírt (=zokogott).

3. Másold le a kulcsszavakat!

HARAGOS _____________________

KONYHA _____________________

ÖLEL _____________________

ARCUL CSAP _____________________

FÉLT _____________________

JUSS _____________________

ÚR _____________________

SZOLGA _____________________

ERŐS _____________________

HAZUGSÁG _____________________
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4. Írd a kép alá a megfelelő szót! 

malac, marha, baromfi, kutya

5. Másold le a hasonló jelentésű szavakat!

SÍR – ZOKOG  

ELERESZT – ELENGED  

JUSS – VAGYON  

ARCUL CSAP – POFON ÜT  

ELTASZÍT – ELLÖK  

VITÉZ – KATONA  

CSELÉD – SZOLGA  

6. Összekeveredtek a számok és a betűk! 

Melyik szót rejtik a betűk?

S78U1726SJ156S _____________________

7. Keresd meg a szavak ellentétét!

hazudik halk

sír gyenge

elereszt nevet

erős jó

hangos igazat mond

rossz megfog
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8. Mit jelentenek a következő szavak?2

tor  

mennyegző  

juss  

3 .  É N E K

1. Hány versszakból áll a harmadik ének? ______________

Melyik áll több versszakból? Tedd ki a relációjelet (>, <)!

I_______ II. _________ III.

2. Húzd alá a kiemelt szavakat a tankönyvedben is!

1. György nem volt szomorú. Evett, ivott szolgáival. Utána rudat 
hánytak (=dárdákat dobtak). Jó kedvük van a katonáknak. 
Sok bort isznak.

2. György is sokat evett, ivott. Leült és nézte, ahogy játszadoznak 
(=játszanak) a vitézek. Meglátta öccsét, Miklóst. Miklós az udvaron 
ült.

3. György ezt mondta: ott ül Miklós( =amott ül egy túzok 
magában). Dobjanak oda a vitézek néhány dárdát.

4. A legényeknek (=katonáknak) tetszik az ötlet. Miklós mellett 
repülnek el a dárdák. Miklóst ez bosszantja. 

5. Miklós tűr ( =elviseli) ezt. Miklós dühös, mert csúfolják.

6. Miklós fel sem vette (=nem törődött vele), úgy mutatta, mintha 
nem venné észre (=nem látná). Miklós vállát eltalálja egy dárda. 
Miklós megharagudott (=mérges lett). Miklós egy nagy kövön 
(=malomkő) ült. Eldobta a követ.

7. A kő a vitézek felé repül.

8. Egy vitézt eltalál a kő. A vitéz meghalt(=lőn szörnyű halála). 
Kifolyt a vére. 

9. György haragos lett. György örül, hogy Miklós a gyilkos (=aki 
megöl valakit). György ezt mondta: el kell fogni Miklóst.

2 Használd például: Tátrai Ildikó: Játszótárs. Képes magyar értelmező szótár. 2009.  
Akadémiai Kiadó, Budapest.
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3. Rajzolj egy nagy malomkövet!

4. Másold le a kulcsszavakat! Melyik van a képen?

RÚD _____________________

JÁTSZIK _____________________

ÜL _____________________

DÜHÖS _____________________

CSÚFOL _____________________

HARAGSZIK _____________________

KŐ _____________________

GYILKOS _____________________

5. Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket!

_____ Miklós eldobja a malomkövet.

_____ György meglátja Miklóst az udvaron.

_____ Repül a malomkő.

_____ Miklós tűri, hogy a vitézek csúfolják.

_____ A vitézek dárdákat dobálnak.

_____ A malomkő eltalál egy embert.

6. Tegyél  jelet a hamis,  jelet az igaz állítások mellé!

Miklós megöli Györgyöt.  

A vitézek dárdákat dobálnak Miklós mellett.  

Miklós dühös volt, mert csúfolták.  

Miklós egy dárdát dob a vitézek felé.  

György örül, hogy Miklós megölt egy embert.  
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7. Válaszolj a kérdésekre!

Mit dobott el Miklós?  

Ki biztatta a vitézeket?  

Hol ült Miklós?  

Hol találta el Miklóst a dárda?  

Mit mondott György, miután Miklós megölte a vitézt?  

 

4 .  É N E K

1. Hány versszakból áll a negyedik ének? ______________

Melyik áll több versszakból? Tedd ki a relációjelet (>, <)!

II._______ III. _________ IV.

2.  Húzd alá a kiemelt szavakat a tankönyvedben is!

1. Miklós fut a sötét erdőbe.

2. Miklós bolyonga (=vándorol) az erdőben. Szomorú (=nyakán 
ült a búja). Miklós sok helyen bujdosik (=vándorol). Nincs, hová 
lehajtsa a fejét (= nincs hol aludnia). 

3. Miklós egy nádasba ér és ott alszik.

4. Miklós szemére álom szállt (=álmodott).

5. Miklós álmodni kezdett, amikor 
hajnalodott (=megpitymallott).

6. Miklós fölébredt, éhes volt. Miklós 
a réten fölkereste a madár fészkit. Tojást 
eszik (=éhét elaltatta).

7. Miklós nem tudta, merre menjen. Miklós bujdokolna 
(=bujdosna), ha az édesanyja nem lenne ezért szomorú.

8. Miklós három napja volt a nádasban. Jött a 
cseléde (=szolgája), Bence, akit anyja küldött.

9. Bence ezt mondta: három napja kereslek. 
Bence ételt ad Miklósnak.

10. Bence kirakott mindent a tarsolyból 
(=táskából). Cipót (=kenyeret), pecsenyét 
(=húst) és almát hozott.

11. Miklós evett. örömmel (=boldogan) nézte 
Bence. 
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12. Bence a kulacsban vörösbort hozott. Először Bence, aztán 
Miklós ivott.

13. Bence elkezdett beszélni (=megoldódott a nyelve). Bence 
mesélt Miklós nagyapjáról, apjáról, anyjáról, bátyjáról és 
önmagáról.

14. Miklós szomorúan hallgatja Bencét (=zokon esik hallgatnom 
téged).

15. Miklós ezt mondta: Ez a múlt. Ő most gyilkosságba 
esett(=gyilkos).

16. Miklós nem akar béres (=szolga) lenni. Haza akar menni, 
utána pedig bejárja az országot (=nyakamba veszem az országot).

 17. Bence szomorú volt (=szánta Miklóst), mert Miklósnak 
bujdosnia kell. Sírva fakadt (=sírt). 

18. Bence ezt mondja: György három-négy nap múlva visszamegy 
Budára. Ne menjen el Miklós.

19. Bence ezt kérdezi: Itt hagyná Miklós Nagyfalut? Bence ezt 
mondja: ne menjen el Miklós. Ne hagyja itt Miklós Nagyfalut és 
az édesanyját. 

20. Miklós nem felelt (=nem mondott semmit). Sóhajtott. Sírni 
kezdett (=könnyezett).

21. Miklós ezt mondja: mondja meg Bence az édesanyjának, hogy 
egy ideig nem látja.

22. Miklós ezt mondja: hall még hírt róla az édesanyja. Örül 
az anyja a hírnek.

23. Bence elköszönt (=búcsút vevén) Miklóstól. Miklós gyakran 
visszanézett.

3. Másold le a kulcsszavakat!

BOLYONG _____________________

NÁDAS _____________________

ÉHES _____________________

ÁLOM _____________________

MEGTERÍT _____________________

BUJDOSÓ _____________________

ELMESÉL _____________________

SÍR _____________________

ELBÚCSÚZIK _____________________

VISSZANÉZ _____________________
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4. Ki mit csinál?

ételt hozott, bujdosott, a múltról mesélt, evett, sírt, megterített

Miklós:  

Bence:  

5. Kócos összekeverte az ételeket. 

Mit evett Miklós és bence? Húzd alá!

alma, körte, cipó, zsemle, szalámi, 

bor, parizer, pecsenye

6. Keresd meg a rokon értelmű  
szavakat/szinonimákat!

beszél hús

nem mond semmit megpitymallik

cseléd bús

pecsenye vándorol

cipó nem felel

hajnalodik szolga

szomorú megoldódik a nyelve

bujdosik kis kenyér

7. Válaszolj a kérdésekre!

Mit evett Miklós?  

Kit nem lát Miklós?  

Ki jött Miklóshoz?  

Hol aludt Miklós?  

Ki küldte Bencét?  

5 .  É N E K

1. Hány versszakból áll az ötödik ének? ________________

Melyik áll több versszakból? Tedd ki a relációjelet (>, <)!

III._______ IV. _________ V.



38
2. Húzd alá a kiemelt szavakat a tankönyvedben is!

1. Lement (=elfeküdt) a nap. Az égen látszanak a fényes csillagok 
és a szép hold.

2. Miklós (el)indult. Búcsút venni indult (=elbúcsúzni) 
édesanyjától. 

3. Miklós két kis kölyköt talált (=farkasnak a kölykét). 
Miklós megsajnálta és simogatta őket.

4. Jött az anyafarkas. Az anyafarkas mérges lett. Miklóst 
megtámadta(=rohan a fiúnak) a 
farkas. 

5. Ömlik(=folyik) a vér a farkas orrán 
és száján. 

6. Miklós belerúg a farkasba. A vadállat 
messze esik a nádasba.

7. A farkas újra felállt (=talpra ugrik). A 
farkas Miklós vállába mártja(=mélyeszteti) 
körmeit.

8. A hímfarkas (=a farkas apa) is megtámadja 
Miklóst.  
Miklósnak nő a bátorsága (=bátrabb lesz).

9. Miklós megszorítja torkát a nőstény farkasnak. 

10. Miklós a kanhoz (=hímfarkashoz) vágja (=dobja) a nőstényt. 
Miklós megint lecsapja (=leüti) a farkast. Miklós legyőzi 
a farkasokat.

11. Miklós megmenekülvén, megpihent. Meghaltak a farkas 
kölykök (=farkas-fiak), az anyjuk (=nőstény), és a párja (=hím) 
is.

12. Miklós nem szánta (=sajnálta) a farkasokat. Miklós a 
testvérére, Györgyre gondolt. Miklós nem értette, miért akarja őt 
a testvére bántani (=árt neki).

13. Miklós a testvérét a farkasokhoz hasonlítja. A farkas nem 
támadja meg azt, aki nem bántotta. Ha éhes csak akkor öl.

14. A testvére bántja. Miklós ezt gondolja: miért tör György 
az életére (=miért akarja megölni). Meg kellene ölnie Györgyöt, 
mint a farkasokat.

15. Miklósnak gyilkos a szándéka (=terve). Miklós magának ártana 
(=rosszat tesz), ha megölné testvérét.

16. Miklós fölvette a vállára a farkasokat. Így ment az anyja 
házáig. 



39
3. Másold le a kulcsszavakat!

BÚCSÚ _____________________

FARKAS _____________________

VÉR _____________________

UGRIK _____________________

MEGMENEKÜL _____________________

GYILKOS _____________________

HÁZ _____________________

4. Tegyél  jelet a hamis,  jelet az igaz állítások mellé!

Miklós elhatározta, hogy megöli Györgyöt.  

Miklós elindult, hogy búcsút vegyen Györgytől.  

Miklós harcolt a farkasokkal.  

Miklós útközben rókakölykökkel találkozott.  

Miklós elindult haza a farkasokkal.  

5. Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket!

_____ Miklós megölte a farkasokat.

_____ Miklós megsimogatta a farkaskölyköket.

_____ Miklós a testvéréhez hasonlította a farkasokat.

_____ Éjszaka lett.

_____ Miklóst megtámadta az anyafarkas.

_____ Miklós megmenekült.

6. Válaszolja a kérdésekre!

Mihez hasonlította Miklós a bátyját?  

Hány farkaskölyköt talált Miklós?  

Hova mélyesztette a farkas a körmeit?  

A farkas család milyen tagjait ölte meg Miklós?  

 

Hová ment Miklós, miután legyőzte a farkasokat?  
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6 .  É N E K

1. Hány versszakból áll a hatodik ének? ________________

Melyik áll több versszakból? Tedd ki a relációjelet (>, <)!

IV._______ V. _________ VI.

2. Húzd alá a kiemelt szavakat a tankönyvedben is!

1. Éjszaka van (=süt le a hold). Miklós odaért Nagyfaluba 
az édesapja, Toldi Lőrinc házához.

2. Miklós letette(=letevé) a farkasokat a fűre(=kertnek gyepére). 
Miklós az édesanyja szobájának ajtajához megy. Nem tudja, 
mit csináljon.

3. Miklós nem akarja, hogy az anyja felriadjon (=megijedjen). 
Miklós nem akarja, hogy az anyja sikoltson ijedtében.

4. Miklós a két farkast fölveszi vállára és átmegy a ház másik 
oldalához. Ott van György ágya.

5. Miklós leteszi a farkasokat a küszöbre. Bemegy a szobába.

6. Miklós megölhetné Györgyöt, de nem akarja. Miklós azt akarja, 
hogy György tudja, hogy ott járt.

7. Miklós letette a farkasokat az ágy (=nyoszolya) szélére (=szélire). 
Bement az édesanyja szobájába. Az anyja az asztalnál ült.

8. Az asszony nem tudott aludni, mert szomorú volt.

9. Felébredt (=felriadt) az asszony. Miklós ezt mondta: ne féljen 
az édesanyja. 

10. Miklós anyja nem félt. Megölelte, megcsókolta fiát. 
Nagyon boldog volt, hogy újra látja fiát.

11. Miklós és az édesanyja is meg vala indulva. (=meghatódott).

12. Miklós és az édesanyja is sírt(= hulla könnye).

13. Miklós összeszedte magát és abbahagyta a sírást. Miklós ezt 
mondja anyjának: búcsúzni (=búcsúvevő szóra) jött hozzá. 

14. Miklós ezt mondja: nem maradhat itt György miatt. Nem 
akarja megölni Györgyöt. Ne búsuljon az anyja. Visszajön.

15. Miklós ezt mondja: érzi, hogy erős. Nem akar itthon maradni. 
Az édesapja is vitéz volt, ő is az akar lenni. Felmegy Budára és 
katona lesz.

16. Miklós ezt mondja: ne sírjon az anyja és ne aggódjék (=ne 
féltse).  
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A kutyák (=ebek) ugatni kezdtek. 

17. Miklós nem akarta, hogy a cselédek 
felébredjenek. Miklós ezt mondja az 
anyjának: nincs időm maradni. Elköszön az 
édesanyjától: Áldja meg az Isten!

18. Miklós anyja nagyon szomorú, hogy Miklós 
elmegy. 

19. A kutyák felébresztették a szolgákat 
(=cselédek) és Györgyöt. Megtalálták (=reá akadtak) a farkasokat. 
György ezt mondta:  
Ezt Miklós tette. Menjenek utána, keressék meg.

20. A házban mindenki össze-vissza futott (=futkos). Senki nem 
tudja, merre és hová futott Miklós. 

21. Az özvegy elájult.

3. Másold le a kulcsszavakat!

FARKAS _____________________

FÉL _____________________

FELÉBRED _____________________

BÚCSÚZIK _____________________

VISSZAJÖN _____________________

KUTYA _____________________

SÍR _____________________

ERŐS _____________________

ELÁJUL _____________________

4. Másold le a hasonló jelentésű szavakat!

AGGÓDIK – FÉLT  

SZOLGA – CSELÉD  

FELÉBRED – FELREBBEN  

ÁGY – NYOSZOLYA  

MEGTALÁL – RÁAKAD  

5. Figyeld meg, hogyan nevezi a költő Miklós anyját!  
Húzd alá a kakukktojást!

édesanya, Miklós anyja, az özvegy, az asszony, a cseléd
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6. Kócos összekeverte 
a számokat és a betűket! 
Írd le a betűket?

729B12Ú639S 

_____________________

7. Tegyél  jelet a hamis,  jelet az igaz állítások mellé!

Miklós az édesanyja ágyára tette a farkasokat.  

Miklós anyja sírt.  

Miklós meg akarta ölni Györgyöt.  

Mindenki tudja, hová futott Miklós.  

Miklós édesanyja elájult.  

Miklós nappal érkezett a házhoz.  

8. Figyeld meg! Miklós így búcsúzik édesanyjától:  
áldja meg az Isten! 

Hogyan köszönnek el napjainkban az emberek egymástól?  

 

Hogyan köszönnek a te nyelveden?  

 

7 .  É N E K

1. Hány versszakból áll a hetedik ének? ________________

Melyik áll több versszakból? Tedd ki a relációjelet (>, <)!

V._______ VI._______ VII.

2. Húzd alá a tankönyvedben is a kiemelt szavakat!

1. Nagy sötéség lett. Vihar volt, dörgött (=zengett az ég), 
villámlott. 

2. György összegyűjtötte népét (=embereit). Már majdnem reggel 
volt, amikor hazaért a sereggel (=katonákkal). Mérges volt, hogy 
nem találták meg Miklóst.

3. Miklós messze ment a viharban. Hajnalra egy pusztaságba ért. 
Nem volt más útitársa (=társ útközben), csak a nap.

4. Három napon keresztül ment.  
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A negyedik nap, délben meglátott 
egy hegyet. Este lett, mikor 
meglátta a budai várat. Rákos 
mezejére ért.

5. Rákos mező Pest mellett van. 
Miklós egy temetőbe ért. 
Egy új sír mellett egy asszony állt. 

6. Az asszony nagyon 
sírt(=keserves sírása). Miklós 
nagyon megsajnálta (=szánná meg 
nagyon) az özvegyet. 
Miklós ezt kérdezi: miért sír az asszony.

7. Az asszony ezt válaszolja: ma temettem el két vitéz 
gyermekemet (=meghaltak). Egy cseh vitéz ölte (=gyilkol) meg 
őket. Az asszony tovább sírt (=zokogott).

8. Miklós ezt kérdezi: ki és miért ölte meg a fiúkat. Nincs aki 
bosszút álljon (=ki vért kívánjon vérért)?

9. Az asszony ezt mondja: nincs aki bosszút álljon. Senki sincsen, 
aki megvigasztalná.

10. Miklós ezt mondja: majd ő bosszút 
áll. Mondja el az asszony a történetet 
részletesen.

11. Az asszony elmondta, hogyan történt 
(=hogy esett). A Duna szigetén van egy cseh 
vitéz, aki csúfolja (=csúfra emlegeti) 
a magyarokat. A cseh sok magyar vitézt 
(=bajnok) már megölt. 

12. Tegnap harcolt (=állt ki) az asszony két 
fia. Mind a ketten meghaltak.

13. Miklós köszönt az asszonynak és elment. 
Pestre ment. 

3. Másold le a kulcsszavakat!

TEMETŐ _____________________

SÍR _____________________

HAJNAL _____________________

SEREG _____________________

SÍR _____________________

HARCOL _____________________

BAJNOK _____________________
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4. Összekeveredtek a tulajdonságok! Válogasd szét, kihez 
tartozik!

meghaltak a fiai, bosszút akar állni, Pestre megy, nagyon szomorú, zokog

Miklós:  

özvegyasszony:  

5. Kösd össze a hasonló, a rokon értelmű szavakat /szinonimákat!

HARCOL sok katona

SÍR kiáll valaki ellen

DÖRÖG vitéz

SEREG zeng az ég

TÖRTÉNIK zokog

BAJNOK esik

6. Válaszolj a kérdésekre!

Hány gyermeke halt meg az asszonynak?  

Hol aludt Miklós?  

Mikor látta meg Miklós a hegyet?  

Mikor harcoltak az asszony fiai?  

Ki akart bosszút állni?  

7. Nézd meg a térképen, hol van Pest, a Duna, Rákos mezeje!

8 .  É N E K

1. Hány versszakból áll a nyolcadik. ének? ______________

Melyik áll több versszakból? Tedd ki a relációjelet (>, <)!

VI._______ VII._______ VIII.

2. Húzd alá a kiemelt szavakat a tankönyvedben is!

1. György is Budára ment. Lajos királynál akart csapdát 
állítani(=megássa a vermet) Miklósnak. György ártani akart 
(=rosszat akart) Miklósnak.

2. György ezt mondja a királynak: Nagyon szomorú, amit mond. 
György úgy tett, mintha sírna.
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3. A király ezt mondta: nem tudta, hogy Györgynek van testvére. 
Miért nem mutatta még be Miklóst? György ezt mondta: 
Miklós érdemtelen arra (=nem érdemli meg).

4. György ezt mondta: Miklós tízéves volt, amikor meghalt  
az apjuk. György jó vitézt akart nevelni Miklósból. De Miklós buta, 
lusta, hiába erős. Miklósnak nincsen semmi haszna (=nem jó 
semmire).

5. A király ezt mondta: György rosszul tette, hogy hallgatott 
Miklósról. Ha Miklós erős, biztos szeret harcolni. Hozd fel 
őt(=hozza el György Miklóst), majd megtanul harcolni.

6. György ezt mondta: Nem lehet, mert Miklós szándékosan 
(=akarattal) megölt egy embert (=gyilkos). Miklós megölte György 
szolgáját.

7. A király ezt mondta: Mégis hozza el hozzá. Egy cseh harcol 
a magyar vitézek ellen.

8. A király ezt mondta: Miklós is harcoljon a cseh ellen.  
Ha győz, megbocsát neki a király(=méltó a kegyelemre) . 
Ha veszít, meghal. György ezt mondta: Miklós elment és bujdosik 
(=vándorol).

9. György ezt mondta: Miklós elosont a háztól(= mindenki 
tudta nélkül ment el). Nem búcsúzott el senkitől. György álnok 
(=hazudik).

10. György ezt mondta: tudja, hogy neki járna Miklós öröksége 
(=jussa). Ő elfogadná, ha nem mondanák az emberek, hogy 
György Miklós birtokát (=tulajdon) akarja. 

11. György ezt mondta: nem akarja, hogy Miklós megölje, mert 
elvette birtokát (=tulajdonát). György odaadta a pénzt a királynak, 
hogy ő döntse el, kinek akarja adni.

12. A király tudta, mit akar György (mi a szándéka). Királyi levelet 
akart György, hogy elvegye Miklós vagyonát.

13. A király ezt mondta: Györgynek adja az örökséget, ha megöli 
a cseh bajnokot (=vitézt).

14. György majdnem elájult, amikor ezt meghallotta.

15. György ezt mondta: ő nem kéri Miklós vagyonát (=pénzt). 
Lemond róla (=nem kéri). György hazament.
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3. Másold le a kulcsszavakat!

KIRÁLY _____________________

TESTVÉR _____________________

SZÉGYELL _____________________

NEVEL _____________________

HARCOL _____________________

MEGÖL _____________________

VITÉZ _____________________

BÚCSÚZIK _____________________

ÁLNOK _____________________

ÖRÖKSÉG _____________________

LEVÉL _____________________

ELÁJUL _____________________

4. Keresd meg a szavak határát a szókígyóban!

ÖRÖKSÉGKIRÁLYÁRTGYILKOSSZÉGYELLLEMOND

5. Kócos összekeverte 
a szereplők tulajdonságait. 
Válogasd ki őket!

lemond az örökségről, megölt egy embert, 

álnok, ajánlatot tesz, erős, majdnem elájul

Toldi Miklós:  

Toldi György:  

király:  

6. Tegyél  jelet a hamis,  jelet az igaz állítások mellé!

A király örült, hogy eddig nem hallott Miklósról.  

A király Györgynek adja az örökséget, ha megvív a cseh bajnokkal.  

Miklós ötéves volt, amikor meghalt az édesapja.  

A király nem tudta, mi György szándéka.  

György lemondott Miklós vagyonáról.  
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9 .  É N E K

1. Hány versszakból áll a kilencedik ének? ______________

Melyik áll több versszakból? Tedd ki a relációjelet (>, <)!

VII. _______ VIII. _________ IX.

2. Húzd alá a kiemelt szavakat a tankönyvedben is!

1. Miklós Pesten jár. Éjszaka (=holdvilág van) van. 

 2. Miklós elfáradt a sok bolyongás után (=vándorlás). Leült 
(=letelepült) az utcán egy padra. Miklósnak nem volt pénze. 

3. Nagy zaj (=lárma) lett. Nincsen tűz és nincsen árvíz. Egy bika 
fut az utcán. 

4. A mészáros legények (=hentesek) a bika után mentek. A bika 
után uszíták (=utána küldték) a kutyákat. A kutyák a bika után 
futottak (=szaladtak) és megharapták a bikát

5. Az egyik kutya a bika fülét megharapta. A bika lerázta őket. 

6.A vágólegények (=hentesek) biztatták a kutyákat. A kutyák 
a földre estek és meghaltak.

7. A bika gyorsan futott. Az emberek kétségbeesetten futottak 
a bika elől. Senki sem merte megállítani (=elébe fordulni).

8.Miklós nem futott el. Felállt és az utca közepére ment. 
Az egyik ember ezt mondta: a bika egyenesen Miklós felé fut. 
Miklós bolond, hogy oda állt.

9. A bika meglátta Miklóst. Az emberek megijedtek, hogy a bika 
megöli Miklóst.

10. Miklós megfogta (=megragadta) a bika szarvát. Miklós szólt 
a mészárosoknak (=hentesek). Jöttek a hentesek és köteleket 
hoztak.

11. A hentesek megkötötték a bikát. A nép elment 
(=széjjeloszlott). Miklós a vágóhídnál akart aludni.

12. A mészárosok nem engedték, hogy Miklós ott aludjon. 
A hentesek kidobtak (=kilöktek) neki egy darab májat. A hentesek 
azt mondták: menjen onnan.

13. Miklós elindult az utcán. Az emberek ezt mondták: itt jön 
Miklós, aki megfogta a bikát. Miklós nem tudja, hol aludjon.

14. Miklósnak eszébe jutott az édesanyja. 

15. Miklósnak eszébe jutott az özvegyasszony, akivel a temetőben 
találkozott. Miklós ezt gondolta: honnan lesz pajzsa, páncélja, 
fegyvere. Hogyan fog harcolni (=szembeszállni) a csehvel.
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16. Miklós ezt gondolta: kineveti, kigúnyolja (=kicsúfolja) majd 
a cseh vitéz (=bajnok). Nem fogják oda engedni a csehhez. 
Miklós nagyon szomorú lett (=elbúsul). Lassan ment az utcán.

17. Miklós a temetőbe ment. Miklós ezt gondolta: 
az özvegyasszony két fiának volt fegyvere, páncélja. Felveszi azt.

18. Nem volt senki a temetőben. Miklós nem tudta, hol keresse 
az özvegyet. Hiába (=feleslegesen) keresi Budapesten. Sok ezren 
laknak ott.

19. Miklós a temetőben aludt. Miklós szomorú volt, hogy bujdosó 
(=vándor).

3. Másold le a kulcsszavakat!

BIKA _____________________

MÉSZÁROS _____________________

SZARV _____________________

KÖTÉL _____________________

PÉNZ _____________________

TEMETŐ _____________________

SZEMBESZÁLL _____________________

FEGYVER _____________________

BUJDOSÓ _____________________

4. Másold le a rokon értelmű szavakat/szinonimákat!

HIÁBA – FELESLEGESEN  

BUJDOSÓ – VÁNDOR  

KIGÚNYOL – KICSÚFOL  

HARCOL – SZEMBESZÁLL  

KIDOB – KILÖK  

VÁGÓLEGÉNY – HENTES-MÉSZÁROS  

ZAJ – LÁRMA  

LEÜL – LETELEPÜL  

5. Húzd alá, milyen állatokkal küzdött eddig Miklós!

bika, tyúk, kutya, farkas, elefánt
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6. Rajzold le, ahogy Miklós a bikával küzd!

7. Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket!

_____ Miklós a temetőben aludt.

_____ A vágólegények a kutyákkal próbálták megfékezni a bikát.

_____ Miklós nem aludhatott a vágóhídon.

_____ Miklós leült egy padra.

_____ Miklós megállította a bikát.

_____ Miklós meglátta a bikát.

_____ Az emberek féltek a bikától.

_____ Nagy zaj támadt.

_____ Miklós elszomorodott, hogy nem lesz fegyvere.

8. Válaszolj a kérdésekre!

Kinek a páncélját akarta felvenni Miklós?  

Milyen állatot győzött le Miklós?  

Hol harcolt Miklós az állat ellen?  

Milyen napszak volt, amikor Miklós Pesten járt?  

Miért lett Miklós nagyon szomorú?  

Ki jutott Miklós eszébe?  
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1 0 .  É N E K 

1. Hány versszakból áll a tizedik ének? _________________

Melyik áll több versszakból? Tedd ki a relációjelet (>, <)!

VIII. _______ IX. _________ X.

2. Húzd alá a tankönyvedben is a kiemelt szavakat!

1. Miklós elaludt. Álmában legyőzte a cseh vitézt és kegyelmet 
nyert (=megbocsátott neki) a királytól. Az anyja örült.

2. Miklós felébredt. Valaki jött. Bence volt. Ez nagy szerencse volt

3. Miklós csókot adott Bence arcára (=orcájára). Bence nem tudta, 
hogy Miklós az. Azt hitte, hogy egy kísértet (=szellem) az.

4. Bence nagyon megijedt és nagyon örült. Bence sírni kezdett 
(=megeredt a könny a szeméből az örömtől.

5. Elmesélte (=elbeszélte) Miklós, mi történt vele(=ami rajta 
történt). Miklós ezt kérdezte: hogy van az édesanyja. Nagyon 
szomorú-e (=búskodik-e). Otthon van-e még György.

6. Bence ezt mondta: ne aggódjon Miklós az anyjáért. György 
elment másnap. Nincs nagy bánata az anyjának (=Nem nagyon 
szomorú). Az anyja szeretné látni Miklóst.

7. Bence ezt mondta: Miklós anyja azért küldte Bencét, hogy 
keresse meg Miklóst. Bence legyen Miklós cseléde (=szolga) és 
mindenben segítsen neki.

8. Bence és Miklós a temetőben aludtak (=meghálnak). Bence 
kivett egy cipót (=kenyeret) a tarisznyából (=táska) és Miklósnak 
adta.

9. Miklós anyja küldte Miklósnak az ételt. Az anyja csinálta 
a kenyeret. A kés eltört, amikor Miklós el akarta vágnia a kenyeret.

10. Miklós feltörte a kenyeret (=cipót). Kiesik (=hull) egy vas 
belőle.

11. Nem vasdarab volt, hanem 
vasszelence (=ládika). A szelencében 
(=ládikában) nagyon sok arany(=pénz) 
volt.

12. Miklós nagyon örült. Miklós ezt 
gondolta: fegyvert és ruhát vesz 
magának a pénzből. 

13. Miklós és Bence megszámolták a 
pénzt. Száz arany volt.
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14. Miklós ezt mondta: tegyen el Bence kilencvenkilenc aranyat. 
Egyet pedig elisznak(=megisznak), mert jó kedve van.

15. Nem messze találtak egy csárdát (=kocsma). 
Miklós bement a házba.

16. Miklós a kocsmárost kereste. A kocsmáros ezt kérdezte: 
mennyi bort kér Miklós. Miklós egy kannát (=kancsó) kért.

17. Bence bevitte eközben a 
tarisznyát(=táskát). Miklóst kivette belőle az 
ennivalót és elkezdett enni. A kocsmáros hozta 
a kannát. Miklós sok bort ivott. 

18. Miklós odaadta a poharat Bencének, hogy 
ő is igyon. Bence is ivott.

19. Egy cimbalmos (=zenész) elkezdett 
játszani a cimbalmon (=húros hangszer). 
Miklós táncolt és ivott a zenére. 

20. Miklósnak jó kedve volt. Még bort kért.

21. Miklós Bencét biztatta, hogy igyon. Bencének nem tetszik, 
hogy Miklós ennyit iszik.

22. Miklós sokat ivott és táncolt. Bence mértéket tartott 
(=kevesebbet ivott).

23. Miklós és Bence elaludt.

3. Másold le a kulcsszavakat!

ÁLOM _____________________

SZERENCSE _____________________ 

BENCE _____________________

KERES _____________________

CIPÓ _____________________

ARANY _____________________

CSÁRDA _____________________

BOR _____________________

ISZIK _____________________

TÁNCOL _____________________

ELALSZIK _____________________
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4. Összekeveredtek Miklós és Bence tulajdonságai.

mértéket tart, bort iszik, táncol, bort kér, sír, csókot ad, segíteni jön

Miklós:  

Bence:  

5. Összekeveredtek a számok és a betűk!  
Melyik szót rejti a szókígyó?

Y3A2R53N87A _____________________

6. Kösd össze a hasonló jelentésű szavakat!

kísértet kenyérdarab

sír szolga

tarisznya orca

alszik kocsma

csárda szellem

cseléd meghál

szomorú táska

arc megered a könnye

cipó bús

henteslegények vágólegények

7. Írd a kép alá a megfelelő szót!

cimbalom, csárda, tarisznya, kanna, szelence
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1 1 .  É N E K

1. Hány versszakból áll a tizenegyedik ének? ___________

Melyik áll több versszakból? Tedd ki a relációjelet (>, <)!

IX. _______ X. _________ XI.

2. Húzd alá a kiemelt szavakat a tankönyvedben is!

1. Hajnal lett. Csak a cimbalmos volt a csárdában. 

2. A Dunán egy csónakban evez Miklós.

3. Miklós átért (=átkelt) a folyón Budára. Miklós fegyvert, ruhát 
akart venni és új szerszámot (=felszerelést) a lovának.

4. Miklós vett: pajzsot, sisakot, páncélt, buzogányt, kopját, 
gerelyt, fegyvert. Mindent megvásárolt.

5. Miklós felöltözött, amikor feljött a nap. 

6. A lova is szép volt. Toldi felült a lóra és elment. Bence utána 
ballagott (=ment).

7. Budán felállították a király sátrát.A sátor kék selyemből volt. 
Sok úri sátor állt mellette.

8. A sátrak nagyon díszesek voltak.

9. A sátrak korláttal el voltak kerítve (=rekesztve). Nem mehettek 
be oda a parasztok.

10. A Duna pesti és budai oldalán is állt egy-egy csónak. Középen 
volt egy sziget. Már hét napja sok ember halt meg a szigeten.

11. Jön a cseh vitéz és ezt mondja: nem mer egy magyar vitéz 
sem kiállni ellene. A pesti oldalon egy bajnok (=vitéz) jön, hogy 
megvívjon (=harcoljon) a csehvel.

12. Miklós volt ez a vitéz. Bajra hívja a cseh vitéz (=harcra hívja).

13. A király és az urak odamentek. A két bajnok (=vitéz) is 
megérkezett a bajvívó helyre (=a harc helyszíne).

14. Miklós ezt mondja: elég egy csónak. Az egyikük úgyis meghal, 
így nem kell neki csónak

15. Ezt mondta a cseh vitéz: adja Miklós a kezét, hogy kezet 
fogjanak, mert nem haragszanak egymásra.

16. Miklós megszorította a cseh kezét. Toldi kézfogása nagyon erős 
volt. El kezdtek vérezni a cseh ujjai.

17. Miklós megragadta (=megfogta) a csehet. A cseh az életéért 
könyörgött. Kérte, hogy Miklós ne ölje meg(=ne kívánd halálom). 
Miklósnak ajánlotta minden vagyonát.
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18. Miklós ezt mondta: elfogadja a cseh marháit (=vagyonát), és 
az özvegynek adja. Nem öli meg a csehet, ha a cseh megígéri, 
hogy nem jön többet az országba.

19. A cseh megígérte. Elindultak a csónak felé. A cseh meg akarta 
támadni hátulról Miklóst. Miklós észrevette és kardot fogott. A cseh 
ezt mondta: ne ölje meg Miklós.

20. Miklós megölte a karddal a csehet. Miklós levágta a cseh fejét. 
Az emberek a parton nagyon örültek(=rivalgás támadt).

3. Másold le a kulcsszavakat!

FEGYVER _____________________ 

RUHA _____________________

SÁTOR _____________________

CSÓNAK _____________________

SZIGET _____________________

ERŐS _____________________

KÖNYÖRÖG _____________________

TÁMAD _____________________

KARD _____________________

4. Rajzold le a sátrakat és a király sátrát!

5. Húzd alá, mit vett Miklós a pénzből!

pajzsot, tejet, kenyeret, sisakot, felvágottat, páncélt, nyakláncot, 
buzogányt, kopját, könyvet, táskát, gerelyt, fegyvert
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6. Írd a kép alá a megfelelő szót!

pajzs, sisak, páncél, buzogány, kopja

7. Másold le a hasonló jelentésű szavakat!

MEGRAGAD – MEGFOG  

BAJNOK – VITÉZ  

MEGVÍV – HARCOL  

BAJRA HÍV – HARCOLNI HÍV  

ÁTÉR – ÁTKEL  

BALLAG – MEGY  

SZERSZÁM – FELSZERELÉS  

8. Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket!

_____ Miklós levágta a cseh fejét.

_____ Miklós felöltözött.

_____ Mikós megígérte, hogy nem öli meg a cseh vitézt.

_____ Miklós és a cseh vitéz elkezdett harcolni.

_____ Miklós bajra hívta a cseh vitézt. 

_____ Felállították a király sátrát.

_____ Miklóst hátulról megtámadta a cseh vitéz.

_____ Miklós megszorította a cseh vitéz kezét.

_____ Az emberek a parton nagyon örültek.
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9. Keresd meg a szavak határát a szókígyóban!

CSÓNAKSZIGETBAJNOKFEGYVERLÓKIRÁLYKARDVAGYON

10. Válaszolj a kérdésekre!

Ki győzött a harcban?  

Mivel ment át Miklós a vízen?  

Ki ellen harcolt Miklós?  

Kinek a sátrát állították fel Budán?  

Mit kért a cseh vitéz?  

Mit vett Miklós?  

Mikorra öltözött fel Miklós?  

1 2 .  É N E K

1. Hány versszakból áll a tizenkettedik ének? ___________

Melyik áll több versszakból? Tedd ki a relációjelet (>, <)!

X. _______ XI. _________ XII.

2. Húzd alá a kiemelt szavakat a tankönyvedben is!

1. A király nagyon örült, amikor látta, hogy Miklós megfogta a 
csehet.

2. A király ezt kérdezte: ki ez a bajnok (=vitéz). Ő minden vitézt 
ismer az országban, de ezt nem. Fél, hogy nem magyar ez a vitéz.

3. A király ezt mondja: A vitéz megmentette a magyar népet. 
Megjutalmazza a király. György gyilkos (=embert öl) öccsének 
vagyonát neki adja.

4. Miklóst tizenkét vitéz vitte a királyhoz. A király ezt mondta: 
mondja a bajnok (=vitéz) a nevét és mutassa meg az arcát.

5. Miklós ezt mondta: Ő nem bajnok. Ő egy gyilkos és a királyhoz 
jött, hogy kegyelmet adjon neki vagy megbüntesse.

6. Miklós bátor volt. Megmutatta az arcát a királynak. A király ezt 
kérdezte: ő Toldi Lőrinc fia?

7. A király ezt mondta: ez a vitéz Toldi György testvére. György 
célja kizárni Miklóst az örökségből (=juss=vagyon).

8. A király ezt mondta: György direkt parasztnak nevelte Miklóst, 
mert irigyelte (=irigy volt rá). György attól félt, hogy Miklós 
híresebb lesz, mint ő erős karja (=ereje) miatt.
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9. A király ezt mondta: György direkt ingerelte (=dühítette) 
Miklóst. Miklós ezért bántotta a szolgát (=inast)

10. Az embereknek tetszett a történet. György szégyellte magát. 

11. A király ezt mondta: kegyelmet ad(=megbocsát) Miklósnak. 
Miklós megkapja saját birtokát és a bátyjáét is.

12. György csodálkozott, de nem mert semmit sem mondani.  
A király elzavarta Györgyöt az udvarától

13. Miklós ezt mondta: neki nem kell se a bátyja se a saját 
birtoka. A sereg tagja szeretne lenni. 

14. A király ezt mondta: saját maga mellé fogadja Miklóst.  
A király egy cifra (=díszes) kardot adott Miklósnak.

15. Miklós nagyon örült a kardnak. Jobban örült a kardnak, mintha 
pénzt kapott volna.

16. Jön Miklós anyja. Miklós odafutott hozzá. Megölelték egymást. 
Bence a hátuk mögött sírt. 

17. Miklós és az anyja sírt. Az anya ezt mondta: örül, hogy láthatja 
megint Miklóst. Miklós nagyon jó vitéz. 

18. Miklós ezt mondta: ő mondta korábban, hogy bajnok (=vitéz) 
lesz. György Nagyfaluba megy, Miklós és az anyja az udvarba 
jönnek.

19. Miklós szerette az anyját. Miklós nem volt szerelmes. 
Később sem házasodott meg. Miklós híres vitéz lett. 
Sok ellenséget megölt.

20. Miklóst senki sem tudta legyőzni. Örökre híres maradt.

3. Másold le a kulcsszavakat!

BAJNOK _____________________

MEGMENT _____________________

KEGYELEM _____________________

BÁTOR _____________________

ÖRÖKSÉG _____________________

ERŐS _____________________

PÉNZ _____________________

SZERELMES _____________________

HÍRES _____________________



4. Ki mit csinált?

parasztnak nevelte öccsét, örül, hogy láthatja fiát, legyőzte a cseh vitézt, 
megjutalmazza a vitézt, kardot ad a vitéznek, sír, Miklós:  

király:  

György:  

édesanya:  

5. Kösd össze a hasonló, a rokon értelmű szavakat/
szinonimákat!

bajnok cseléd

örökség megbocsát

ingerel megölt egy embert

szolga irigy valakire

gyilkos díszes

irigyel dühít

cifra juss

kegyelmet ad győztes

6. Tegyél  jelet a hamis,  jelet az igaz állítások mellé!

A király nem bocsátott meg Miklósnak, amiért megölt egy embert.  

Miklós soha nem találkozott már az anyjával.  

A király elzavarta Györgyöt az udvarától.  

Miklóst két vitéz vitte a királyhoz.  

Miklós soha nem nősült meg.  

Miklós katona akart lenni.  

7. Írd le a következő szavak ellentétét!

örül _____________________

bátor _____________________

erős _____________________

híres _____________________

díszes _____________________

szeret _____________________



arany jános:
Családi Kör
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1. Írd le újra az állatok nevét, és rajzolj le hármat!

bagoly   

béka   

bogár   

cica   

denevér   

kígyó   

kutya   

nyúl   

tehén   

tücsök   

2. Keresd meg az állatok és növények nevét a szókígyóban! 
Írd le a szavakat!

eperfabékaborsókutyakáposztanyúl

  

  

  

  

3. Húzd össze a rímeket a két oszlopból! Írd le a rímpárokat!

  

  

  

  

  

  

  

rajzol

dagad

édes

kis nyúl

dorombol

próbálgat

vízzel

belényúl

ízzel

majszol

gondol

nótákat

éhes

patak
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4. A vers egy parasztház udvarát írja le.  
Húzd alá, ami van az udvarban!

öregek

egy nagy fa

repülőgép

bogár

rablók

békák

görögdinnye

pizza

5. Rajzold le ezt az udvart!

fehér tehén

borjú

cica

kutyaház

kutya

denevér

Batman

bagoly
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6. Tedd időrendi sorrendbe az első két versszak képeit! 
Írd le helyes sorrendben!

A földön békák ugrálnak.

A szélben mozognak a falevelek. 

Az udvaron van egy tehén és a kis borja.

Egy bagoly huhog.

Egy bogár a falnak repül és meghal. 

Egy cica befut a ház elé. 

Egy denevér repül a ház közelében.

Mindenki pihen este. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Kik a szereplők a 3–5. versszakokban? Húzd alá!

nagylány  katona nagyfiú

béka kisfiú pap

anya nyúl apa

8. Hol vannak a szereplők? Rajzold le!
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9. Mi az ellentéte? (Keresd meg az ellentétes szavakat a 3–5. 
versszakokban!)

csúnya   

sötétedés   

szomorú   

lapos   

sokat   

10. Tedd időrendi sorrendbe a mondatokat a 3–5. versszakok 
alapján!

A borsó és a bab héját a tűzre teszik.

A gyerekek borsót és babot tisztítanak.

A kisfiú kap tejet az anyukájától.

A kisfiú kenyeret eszik és játszik a tűzzel.

A nagyfiú költő vagy író akar lenni.

A nagyfiú olvas. 

A nagylány vasalja a ruháját.

A tűz világít. 

Az ajtóban egy öreg kutya fekszik.

Az apa azt gondolja, hogy a nagyfiú majd pap lesz.

Nyitva van a lakásajtó és látjuk a tüzet a konyhában.

11. A 3–5 versszakok egy életképet írnak le. Kik a szereplők? 
Írd le, melyik szereplő mit csinál!
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12. Melyik betű hiányzik? Írd le a szavakat újra! 
(A 6–8. versszakokban találsz segítséget!)

G___ZD___   

TA___ISZ______A   

ÖR___ÖG   

KÁ___OSZ___A   

HO___LOK   

CS___ME___E   

M___SO______   

E___NI___ALÓ   

E______SZE___Ű   

KÖ___EL___BB   

13. Milyen? Találd meg a megfelelő jelzőket! 
(A 6–8. versszakokban találsz segítséget!)

    étek

   csemeték

   nyúl

    ing

    kenyér-darabocska

   háziasszony

   tarisznya

14. Tedd időrendi sorrendbe a mondatokat a 6–8. versszakok 
alapján!

Az anya ételt ad az apának. 

Az anya már nem akar enni többet. 

Az apa ad a vacsorájából a gyerekeknek.

Az apa így köszön: szíves jó estét!

Az apa nagyon fáradt, de örül a gyerekeknek. 

Az apa tarisznyájában kenyeret keresnek a gyerekek.

Egy kis nyulat találnak a gyerekek a tarisznyában.

Ha sokan ülnek az asztalnál, finomabb az étel.

Hazaér az apa.

Káposztalevelet adnak a nyúlnak.

Pipára gyújt az apa, és mosolyog a feleségére.
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15. Válaszolj a kérdésekre!

A 9. versszakban új szereplő érkezik. Ki az?  

Kivel találkozik először?  

Hogy hívják a nagylányt?  

16. Keresd meg a szavakat a szókígyóban! Írd le a szavakat!

szegényzörgetszenvedbehívutasételtálkorsóvíz

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17. Keresd meg a rokon értelmű szavakat (szinonimákat) a 
9–10. versszakokban!

kopog –  

lakás –  

utazó –  

katona –  

finom –  

ennivaló –  

18. Tedd időrendi sorrendbe a mondatokat a 9–10. 
versszakok alapján!

A katona és a család együtt vacsorázik. 

A katona köszön. 

A lány kimegy és az utassal jön vissza. 

Az apa kéri a lányt, hogy nézze meg, ki az.

Az apa megkínálja vacsorával a katonát.

Egy beteg katona érkezik.

Vacsora közben nem beszélgetnek.

Valaki kopog.
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19. Melyik betű hiányzik? Írd le a szavakat újra!  
(A 11–13. versszakokban találsz segítséget!)

VA______OR___   

P___TA___   

M___SSZE___BR___   

SZ___B___D___ÁG   

F___LP___RU___   

K___LD___S   

F___GYE___M___S   

RI___ÁNKO___IK   

VÁ___D___R   

HÁ___N___P   

PI____UL___A   

ESZ___EN___Ő   

20. Keresd meg a rokon értelmű szavakat (szinonimákat) a 
11–13. versszakokban!
szegény ember –   

megindul –   

nagy lesz –   

öregebb –   

hajol –   

kér –   

utazó –   

figyelik, mit mond –   

év –   

21. Tedd időrendi sorrendbe a mondatokat a 11–13. 
versszakok alapján!

A fiú kéri a katonát, hogy meséljen tovább.

A lány három éve várja haza a fiút.

A lány megkérdezi a katonát, hogy tud-e valamit a bátyjáról.

Az egész család nagyon figyel a katona történetére.

Az idősebb fiú is nagyon kíváncsian hallgatja. 

Háborúról mesél, nagyon szomorú a története.

Nagyon hosszan és sokat mesél a katona. 

Vacsora után a katona elkezd mesélni.
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22. Melyik betű hiányzik? Írd le a szavakat újra!  
(A 14. versszakban találsz segítséget!)

V___LÁ___ÍT   

SZE___PI___LA   

AL______IK   

DO___OM___OL   

SZ___L___A   

BI___ODAL___MA   

23. Keresd meg a rímet a 14. versszakban!

világít –   

épen –   

gondol –   

szalmát –   

24. Keress néhány magyar dalszöveget!  
Keress bennük rímeket!
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