Napsugár 11. szám, 2017. november

Név:…………………………………………

Olvasd el figyelmesen a Napsugár 11. számát, és oldd meg a feladatokat!
1. Írd ki a rímelő szavakat a következő versekből!
Cseh Katalin: Töklámpás
töklámpás-

Nagyálmos Ildikó: A tök
tök-

László Noémi: Egyszerű történet
eladták-

éjszakába’-

közt-

kivágták-

boldog-

tök-

leszakadt-

jöttek-

nyújtózkodott-

kiapadt-

töklámpásnak-

jött-

bezárták-

kibelezte-

eladták-

tehet-

napboldogabb-

2. Egészítsd ki a táblazatot!
A költő neve

A vers címe

Versszakok száma

Tóth Ágnes

Verssorok száma
versszakonként
4

Télelő
Cseh Katalin
3. Másolj le három felszólító mondatot Sikó-Barabási Eszter Zacskómadár című meséjéből!
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
4. Olvasd el Döbrentey Ildikó Picinke és a színjátszó radír című meséjét! Húzd alá a helyes választ!
Hogy hívták Picinke testvérét? Oszi, Zozó, Zuzu
Hova megy a család? nyaralni, bevásárolni, temetőbe
Milyen napon mennek? farsangkor, halottak napján, húsvétkor
Hol nyugszanak a halottak? sírban, kertben, folyóban
Mit tesznek a hozzátartozók? imádkoznak, megkapálják a sírt, meglocsolják a virágokat
Te voltál halottak napján hozzátartozód sírjánál megemlékezni? ………………………………….
5. Olvasd el Komjáthy István mondáit, majd egészítsd ki!
A monda címe
A szultán őrei

Mátyás király Bécsben

Milyen csellel jutott be a táborba,
illetve Bécsbe?
…………………………………..

Mit tudott ott meg?

…………………………………

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

…………………………………..

A monda címe
Frigyestársak

Kik voltak a frigyestársai?

Hova vonult be Mátyás király?

………………………………….
6. Olvasd el Döme Zsuzsa Kutyanapló, Az én falkám című írását! Majd egészítsd ki!
Akik odavannak
érte

Mivel bizonyítják ragaszkodásukat?

Aki úgy tesz, mintha nem ismerné: ……………………………………………………………………….
Aki üdvözölte, megismerte, amíg élt: ……………………………………………………………………..
7. Mutasd be, hogyan látta magát a kutya Döme Zsuzsa Szembenézés önmagammal című írásában!
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Győztes csatáink – hősök,vitézek
Mátyás, Bécs királya
Egészítsd ki a mondatokat, és válaszolj a kérdésekre!
Az osztrákok fegyverrel vagy……………………….. felülkerekedtek, s végül már Bécs igazgatta
………………
Sorolj fel néhány osztrák császárt, akik magyar királyok is voltak.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
De egyetlenegyszer …………………………….. is volt magyar ………………………….. : Mátyás.
Emléke …………… adott az osztrák hatalom ………………szabadságharcunkhoz 1604-ben,
………………………, 1848-ban.
Melyik három történelmi személyiség neve kötődik ehhez a három évszámhoz?
1604 ………………………………………………………………………………………..
1703 ………………………………………………………………………………………..
1848 ………………………………………………………………………………………..
Mátyás király tudta, hogy az Oszmán Birodalom legyőzéséhez három dolog kell:
1. ………………………., 2. ……………………., 3. ………………………………

Híres fekete serege ……………………… főnyi harcedzett ……………………. és idegen zsoldosból,
könnyű és …………………………………….., gyalogságból, …………………………….. és vízi
haderőből állt. Mátyás király …………………. kezdték a huszárok …………………………………..
A sereg élére vezérek is kellenek. Kik voltak Mátyás hadvezérei?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Mátyás király törökök fölötti győzelmei: 1…………………………., 2. ……………………….., 3.
……………….., 4. ………………...., 5. ……………………………, 6. …………………………
Elfoglalta Morvaországot, ……………………………, …………………………….., 1469-ben
……………………………. cseh királlyá ……………………….. .
1477-ben a …………………. kérésére lemondott Bécs ………………………., azonban Frigyes
……………………. a szavát, és ellene ……………………………, ezért Mátyás meghódította az
………………………………… és Ausztria újabb …………………………..
Öt éven át Bécsből igazgatta …………………. a Szent ………………. szellemében. Az elfoglalt
Bécsújhely tisztelete jeléül …………………………. állított a magyar királynak.
Egyszer volt ……………………… magyar ………………………, de az igazabb volt mindenkinél.

Kiskópé
1. Soroljatok fel néhány ügyesen rejtőzködő állatot és azt is, hogyan válnak láthatatlanná ellenségük
számára.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Mit gondol a két majom?
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Szólj szám!
1. Le-,fel-, ki-, bele-, meg-, alá-, el-, telemerül. Nagyhatalmú igekötőcskéink rengeteg új jelentést vagy
jelentésárnyalatot képesek adni az igéknek. Egészítsétek ki a merül ige megfelelő igekötős, esetleg képzővel
is ellátott alakjával a hiányos mondatokat.
A búvár………………………. a tenger mélyére.
A léket kapott hajó ………………. .
A Hableány …………….. a hullámok közül.
A kő ………………. a vízben.
A cipőm ………………. sárral.
Csak ……………. a tóban, és szaladt is ki.
Ha túl sokat dolgozol, …………………….. .
A kérdésre ………………………… választ adott.
…………………. bennem a kérdés.
…………………. a telefonom.
…………………. az olvasásba.

“Hová …………………… szép szemed világa?” (Vörösmarty Mihály)
2. Köd előtte, köd utána. Mit jelent ez a szólás? Gyűjtsetek hasonló értelmű kifejezéseket, közmondásokat.
A szólás jelentése…………………………………………………………………………………………….
hasonló értelmű kifejezések

közmondások

3. Nyelvünk tartóoszlopai a mássalhangzók. A szöveget akkor is megértjük, ha a magánhangzókat mind
kicseréljük ugyanarra a hangra. Fordítsátok „magyarra” az alábbi verssorokat, és írjátok meg, ki a költőjük:
Kaalak a dambatatara
Ánnán názák szártászát,
S hilligitim i fik lihilli
Lovolonok logy noszot.

Mösölyögvö nöz ö földrö
U szulud nup suguru,
Münt ülülvü gyürmükürü
Náz á szárátá ányá.

A költő neve:…………………………………..

Maszat Művész és a pasztell-titok
Készítsd libás. Márton-naphoz kapcsolodó rajzot. Örülnék, Ha pasztellel készítenéd. Dolgozz rajzlapra!

Rejtvénypályázat
Megfejtés: őszi szólás……………………………………………………
jeles nap ………………………………….…………………
Találd ki!
1………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………

