Napsugár 9. szám, 2017. szeptember

Név:……………………………………..

Olvasd el figyelmesen a Napsugár 9. számát, és oldd meg a feladatokat!
1. Bertóti Johanna Ha kezdődik című versében ki mondja:
„Elszaladt, ó, a nyár!” ………………………………………………………….
„Én most lefekszem”……………………………………………………………
2. Demény Péter Medvebarlang című verséből írd ki a rímelő szavakat!
barlangomba
enyém
napot
esőt
délután
maci
gondba

3.Töltsd ki a táblázatot!
A költő neve

A vers címe

Versszakok
száma

Verssorok
száma

Balázs Imre József
Iskolakezdés
Nagyálmos Ildikó
Dal a kis hangyáról
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Döme Zsuzsa

4. Olvasd el Máté-Wátzek Orsolya Meseerdő című verses meséjét! Válaszolj a kérdésekre!
Mit ünnepelünk szeptember 30-án? ……………………………………………………………
Mikor van Benedek Elek születésnapja? ……………………………………………………….
Hol született Benedek Elek? …………………………………………………………………...
Sorolj fel mese szereplőket a verses meséből! …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Milyen című meséskönyvek jelentek meg Benedek Elektől? ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Írd le az otthoni Benedek Elek könyvek címét! ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Olvasd el Sikó-Barabási Eszter Lépcsőmászó című meséjét! Felelj egész mondatban a kérdésekre!
Hogy hívják a mese főszereplőjét? .............................................................................................
Mi a neve a húgának? .................................................................................................................
Mit nem szeretett mászni? ..........................................................................................................
Kinek az ölébe kérezkedik? ........................................................................................................
Hányadik emeleten laknak? …………………………………………………………………….
Miért nem tudott felmenni Samu a lépcsőkön? ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Melyik állattal számolták először a lépcsőket? ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Hol maradnak másnap? ………………………………………………………………………
Hogyan telt a séta? …………………………………………………………………………….

Melyik állattal számolta másodszor a lépcsőket? ……………………………………………..
Kik vadították meg a farkasokat? ………………………………………………………………
Miképp tűntek el az ordasok? …………………………………………………………………
Melyiktől nem tudott megválni Samu? ………………………………………………………..
Mit mondott Anya az ordasnak? ……………………………………………………………….
6. Arany János: A tudós macskája
Húzd alá a helyes választ!
Kit szeretett a tudós? a szolgát, a macskát, a feleségét
Kivel osztotta meg a gazda a reggelijét? a feleségével, a szolgájával, a macskával
Kiről felejtkezett meg a tudós? a macskáról, a feleségéről, a szolgájáról
Ki fogyasztja el a macska ételét? a macska, a szolga, a tudós
Hogyan nézett ki a cica? szőre borzas, csontja zörgős, sarlóvá hajlott
Mi történt a macskával? meghízott, helyrejött, megdöglött
Hova küldte a szolga a macskát ebédelni? egérfogni, a tudóshoz, a tálhoz
Mije nem volt a tudósnak? tudománya, bölcsessége, pénze
7. Szőcs Margit Rókus, a csodadoktor című verséből írd ki a rímelő szavakat!
Csodadoktor
keresetem
gyógyerő
várja
8. Cseh Katalin Az iskoláról című verséből írd le a két leghosszabb szót!
Írd melléjük, hogy hány betűből állnak!
……………………………………………………
…………………………………………………..
9. Döme Zsuzsa: Kutyanapló. Kivéve a szomszédot
Fogalmazd meg egy mondatban, mi tetszett a legjobban a kutya bemutatkozásából!
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
10. Döme Zsuzsa: A kutyának sem kellek
Írd le, milyen csalafintaságot eszelt ki a kutya!
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Győztes csatáink – hősök, vitézek
Hunyadi János
Olvasd el Zsigmond Emese Hunyadi Jánosról szóló történelmi meséjét.
1. Egészítsd ki a mondatokat!
Hunyadi János édesapja ……………………………... magyar király, német-római császár és
édesanyja …………………………………………….. volt. Törvénytelen ……………….. lévén nem
örökölhette a …………….., de megkapta …………………… várát és vele a Hunyadi……………… .
Hűen szolgálta királyait: ………………… I. Ulászlót és ……… .
II. Mehemed török szultán gőgösen kijelentette: reggelijét ……………………………… ,
ebédjét…………………… , vacsoráját ……………………. akarja fogyasztani. De már a reggeli
……………………. a torkán.
III. Callixtus …..… a nándorfehérvári ………………hírére elrendelte a déli ……………….. minden
katolikus templomban. A harangok a magyar győzelem …………………………….. zúgtak, de kondultak

………………. is, mert …………………………. és a hős pap ………………………………………… a
táborban pusztító ………………………………….. áldozata lett.
2. Írd be a táblázatba a hiányzó adatokat!
Magyar csapatok
25 000……………………………………….
……….. sereg
………. hadihajó
40 …………………………….
7000 ……………………

Török csapatok
150 000 ……………………………………...
7………………………..
…….. hadihajó
…… ostromágyú
több száz ……………………………

3. Számítsd ki, hányszoros túlerőben voltak a törökök? …………………………………….
4. 1442-ben, a marosszentimrei csatában a törökök mindenáron meg akarták ölni legfélelmetesebb
ellenfelüket, Hunyadi Jánost. A vezér életét Kemény Simon hadnagy mentette meg. Hogyan?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
5. A szultán pasaságot ígért annak, aki kitűzi a török zászlót a vár fokára. Ki és hogyan akadályozta ezt
meg? ……………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………

Lengyel Dénes: Nándorfehérvár ostroma
Olvasd el figyelmesen a Lengyel Dénes, Nándorfehérvár ostroma című mondát, majd válaszolj!
Másold le Mahomet török császár Görögország győzelme utáni szavait!
…………………………………………………………………………………………………
Ki szorította vissza mindenütt a törököket?...............................................................................
Az irigy urak a tanácskozáson mit mondogattak?......................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Mihez kezdett a török császár?..................................................................................................
Mit csináltak a vár védői?........................................................................................................
Mire törekedett először Hunyadi János?..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Mi történt a török hajókkal?.......................................................................................................
Mit mondott Hunyadi János, hogy kiben bízzanak a kapitányok?...................................................
Hány nap alatt szerette volna bevenni a várat Mahomet császár?............................................
Kik voltak vár kapitányai?......................................................................................................
Ki akadályozta meg a török zászló kitűzését?...........................................................................
Hányszor űzték ki a törököt a várból?.......................................................................................
Hogyan végződött az ostrom?...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..

Kiskópé
1. Min alapulnak az alábbi növény- és állatnevek:
őzlábgomba……………………………………………………………………………
rókagomba…………………………………………………………………………….
gólyahír ……………………………………………………………………………….
árvalányhaj …………………………………………………………………………..
estike …………………………………………………………………………………

barázdabillegető ……………………………………………………………………..
bölömbika …………………………………………………………………………….
2. Olvass Bitay Éva Őszbe hajlik a nyár című ismeretterjesztő szövegéből érdekességeket!
Írd le, melyik volt neked újdonság!
…………………………………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………….
3. Figyeld jól meg a 19. oldalon a tréfás elefánt-fényképet, felelj a kérdésekre!
Mit gondol a kiselefánt?....................................................................................................
Hát az anyukája?.................................................................................................................

Kvak a természetben
Rajzold el, hol jártál, milyen növényeket, állatokat figyeltél meg a vakációban?
Dolgozz egy rajzlapra!

Szólj szám!
1. Aki tanít, tanul. Keressetek közmondásokat a tanításról, tanulásról.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Tanít és tanul szavunk gyöke-gyökere a tan-. Egész szóbokor nőtt ki belőle. Rajzoljátok le minél több
ágát, és írjátok rá az újabb és újabb hajtásokat és a hajtásokra a képzett és összetett szavakat.

3. A kisgyerekek nagy nyelvújítók. Viccesen összekeverik a szavakat, végződéseket, de ha belegondolunk,
sokszor költői a tévedésük. Javítsátok ki a gyermekszáj elszólásait:
A kisgyerekek elszólásai
kitátja a szemét
az igazgató mindenkit megigazít
a százas szeget ki százta
majdnem kihaltam, úgy elfáradtam
sakk-makk
felhúzom a stressznadrágomat

Kijavított formában

fogtam egy sziklakötőt
hideg a hangulatom
milyen színű a valószínű

Maszat Művész játszótere
Készíts hiteles fekete-fehér ceruzarajzot egy egyszerű tárgyról, érdekes kavicsról, gyökérről, faágról,
levélről.
Dolgozz fehér lapra!

Rejtvénypályázat
Megfejtés:………………………………………………………………………………………
Találd ki!
1………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………..

