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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Mesék – Állatmesék verses és prózai formában 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

5. évfolyam 

30 perc 

A szöveg rejtett tartalma 

Állatmesék (feladatsor) 
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A következő feladatsorban a rávezető feladatok mind az állatmesék tanulságot 

hordozó, metaforikus világának értelmezését alapozzák meg. A záró feladat 

hordozza tulajdonképpen az értelmezésre váró szövegeket: ennek a tanulságait 

hasznos lehet a gyerekekkel megvitatni. 

A következő, mesékben szereplő kifejezések jelentését érdemes tisztázni: 

acsarkodik, rágalmaz, koholt, hízelkedett, rászedett, lakol. 

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 
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1. párosító feladat megoldása: 

 

Kösd össze a szólásokat, mondásokat a jelentésükkel! 

SZÓLÁS/MONDÁS JELENTÉS (helyes sorrendben) 

ágy terhe lusta 

hasban vállas pocakos 

híg az agya ostoba 

borsót gömbölyít naplopó 

kifacsart citrom fáradt, kimerült 

 

2. párosító feladat megoldása: 

 

Kösd össze a hasonló jelentésű szólásokat, közmondásokat! 

SZÓLÁS/MONDÁS (1) SZÓLÁS/MONDÁS (2) 

Búzát vetett, csalánt aratott. 
(hálátlanság) 

A jótettek emlékét a vízre írják. 

Diót törne a homlokán, úgy szereti. 

(utálja) 

Borsódzik tőle a háta. 

Félhet a téltől, ki tavasszal nem 
vetett. 

Ki mint vet, úgy arat. 

 

  

Megoldások 
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3. párosító feladat megoldása: 

 

Párosíts 1-1 közmondást a következő rövid történetekhez! Írd a 
közmondás betűjelét a megfelelő történet mellé! 

TÖRTÉNET KÖZMONDÁS 

A nagymamám azt mondta nekem… 
C. Sokat akar a szarka, de nem bírja 

a farka. 

Régi titkos vágyam egy élő papagáj 
volt… 

A. Néma gyereknek az anyja sem érti 
a szavát. 

Édesanyám és édesapám 

vendéglőben dolgoznak… 

B. Nem esik messze az alma a 

fájától. 

 

4. párosító feladat megoldása: 

 

Párosítsd össze a következő állatmeséket a hozzájuk tartozó 
tanulsággal! A megfelelő tanulság betűjelét írd az adott mese mellé! 

Mese Tanulság 

A róka és a gólya 
 

B. Senkit se bánts; de ha bárki vétett 
ellened, 

Büntesd hasonló jog szerint. 

A farkas és a bárány 

C. Oly emberekről íródott e kis 
mese,  

Kik ártatlant koholt ürüggyel 

nyomnak el. 

A róka és a holló 
A. Aki a ravasz hízelgő szókat elhiszi, 
Késő bánattal lakol meg érte. 

 

 


