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Kedves Gyerekek!

Hagyományainkhoz híven az idén is megemlékezünk Benedek Elek születésnapjáról.
Ebben az évben olyan meséket választottunk nektek, amelyekben a madárnak,
madaraknak van kulcsszerepe.
A madár általában a felemelkedés, a szárnyalás, az elérhetetlen világ jelképe. Ég és
föld között szárnyal, így válik közvetítővé ember és felső világ között.
A lélek szimbóluma.
Ha madárszót hallunk, lelkünk a madárral az égbe repül, megerősödik.
A kijelölt mesék megismerése után ti is meggyőződhettek erről.
Jó munkát kívánunk!

A feladatlap kitöltéséhez a következő meséket olvassátok el:



A pelikánmadár



A pacsirta meséje



Aranyszóló pintyőke



A tűzmadár



A csókalányok

A mesék szövege és a feladatlap letölthető a www.erossreformatusiskola.eoldal.hu
Népmese napja 2016 menüpontban.
A vetélkedő nevezési díja:
1.500 Ft/csapat
Befizetési határidő a feladatlapok leadásának napja.
A befizetés helye:
Erőss Lajos Református Általános Iskola
igazgatói iroda, iskolatitkár

A szervezők
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1. Keresztrejtvény

1.
2.
3.

*

4.
5.
6.
7.

*

*

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A vén boszorkány a legény borába csepegtette.
Ez a madár tudta, hogy a csókalányok hol vannak.
Tündrékirálynő.
………………… pacsirta.
Ennyien vannak a csókalányok.
Erről az oldalról folyik a fiatalság vize.
Az útra induló legény, királyfi tarisznyájába kerül.
Lószerszám, a ló irányítására szolgál.
A szépen zengő pelikánmadár keresésére indult.
Ilyen madár lábon forog az a mesebeli palota, ahol a tűzmadár van.
Lacit ez az állat vitte el a tűzmadárhoz.
Ezzel kell bekötni az aranyszóló pintyőke száját.
………………… szakállú ember.
Ezen állatok királya segít a mesehősnek a síp első likának megfuvintásakor.

Megfejtés: _____________________________
Magyarázd meg a szó jelentését!
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Nézz utána, hogy melyik madár jelképezi a református vallásban a megfejtésben szereplő
fogalmat!
_____________________________
Rajzold le ezt a jelképet!

20 pont/

2. Találós kérdések
A találós kérdések megfejtése után rajzoljátok le azokat!

Dalolva száll az égre fel,
röptében is énekel.

______________________________

Szürke színű a ruhája,
nem repül el Afrikába.
Itt marad a téli fagyban,
magvakon él a nagy hóban.

______________________________
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Fúr-farag, de mégsem ács
kopog, mint a kalapács.
Fák orvosa, doktora,
erdőben az otthona.

______________________________

Az erdőket járja,
nevét kiabálja.

______________________________

Sziklaszirten tanyázik,
levegőben vadászik.
Csőre horgas, karma nagy,
magas égből le-lecsap.
Szeme éles, nincs hibája,
ő a madarak királya.

______________________________

Háló nélkül halászik,
kéményeken tanyázik,
elköltözik, ha fázik.

______________________________
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Sárból rakott vár a házon,
reggel, délben, este látom.
Gazdájának háta bársony,
farka villa, hasa vászon.

______________________________
Jaj, de szépen jár ez a szép madár!
Büszke, kényes koronával ékes.
Begyesedve lép, kék a begye, kék.
Széttárt farka remegő szivárvány szín
legyező.

______________________________
Nincsen nála ritkább madár,
akkor hogyha fehérben jár.
Egy anyának volt postása,
pajzson viselt a képmása.
De mióta meghalt Mátyás,
a tanyája csak a szántás.

______________________________

Válasszatok ki egy madarat a találós kérdések megfejtéseiből és mutassátok be 5-6
mondatban!
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
24 pont/
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3. Kakukktojás
Minden sorban van egy kakukktojás. Húzd alá azt, amelyik nem illik a sorba!
Írd le a mese címét is!
1. ezüstmedve, ördög, aranysörényű paripa, hétrőfös szakállú ember
Mesecím: _____________________________
2. öregasszony, madarak, öregisten, tűzmadár
Mesecím: _____________________________
3. holló, leányok, öregasszony, madarak királya
Mesecím: _____________________________
4. vénasszony, király, boszorkány, Tündérszép Ilona
Mesecím: _____________________________
5. aranyszóló pintyőke, koldus királykisasszony, griffmadár
Mesecím: _____________________________
10 pont/

4. Szómagyarázó
Magyarázzátok meg a következő népmesékben előforduló szavak, kifejezések
jelentését!
megfuvintod: _____________________________________________________
jámbor: _________________________________________________________
pingálni: _________________________________________________________
megpirongatta: ____________________________________________________
pintyőke: ________________________________________________________
isolyog-pisolyog: ___________________________________________________
lajtorja: _________________________________________________________
páváskodtak: _____________________________________________________
eltátotta szemét-száját: _____________________________________________
vége a pünkösdi királyságnak: _________________________________________
________________________________________________________________
10 pont/
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5. Átváltozások
Írd le mivé változtak a megadott tárgyak, élőlények a mese folyamán! A mese címét is
tüntesd fel!

1. kefe

____________________

Melyik mesében?
/cím/
____________________

2. gebe

____________________

____________________

3. ezüstmedve

____________________
____________________

____________________

4. tizenkét leány

____________________

____________________

5. tojás

____________________

____________________

6. két ló

____________________
____________________
____________________

____________________

7. törülköző

____________________

____________________

Tárgy, élőlény

Mivé változott?

14 pont/

6. Mit jelentenek a következő szólások, közmondások? Értelmezzétek és a
magyarázatot írjátok le!
Madarat lehet vele fogatni.
________________________________________________________________
Olyan árva, mint az égi madár.
________________________________________________________________
Madarat tolláról, embert barátjáról.
________________________________________________________________
Szabad, mint a madár.
________________________________________________________________
Hol jársz itt, ahol a madár se jár?
________________________________________________________________
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Ritka madár az igaz barátság.
________________________________________________________________
Annyit eszik, mint a veréb.
________________________________________________________________
Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű.
________________________________________________________________
Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
________________________________________________________________
Várja a sült galambot.
________________________________________________________________
10 pont/

7. Hiányos mesei kifejezések
Pótold a hiányzó szavakat!
1. „Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapa s a ___________________ válasszon el
minket egymástól!”
2. „Már nagyon öreg volt, a szemét úgy kellett ___________________
feltámasztani.”
3. „___________________ helyébe, ___________________ várj!”
4. „Az egyik szeme mindig ___________________, s a másik meg nevet.
5. „Hallani hallottam ___________________, de sohasem láttam, pedig én is
szeretném hallani a hangját, mert azt mondják, aki hallja
___________________.”
6. „Szerencséd, hogy ___________________ szólítottál!”
7. „Hol jársz te erre, ahol ___________________ se jár!”
8. „___________________ érzek!”
10 pont/
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8. Népdalok
Gyűjtsetek öt olyan népdalt, amelyben megjelenik a madár! Írjátok le azt a
versszakát, amelyben szerepel!
Népdal címe
1. _______________________

Versszak
_______________________________
_______________________________
_______________________________

2. _______________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

3. _______________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

4. _______________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

5. _______________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
10 pont/

9. Jelképtár
Nézz utána, mit jelképeznek a következő madarak!
galamb
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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fecske
________________________________________________________________
________________________________________________________________
sas
________________________________________________________________
________________________________________________________________
páva
________________________________________________________________
________________________________________________________________
főnix
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10 pont/

10. Képregény
Készítsetek képregényt A pacsirta meséje című történethez! A megrajzolt képeket
egészítsétek ki szöveggel, amit úgynevezett szóbuborékokban helyezzetek el! (Külön
A/4-es lapra, lapokra dolgozzatok!)
12 pont/

Összesen: 130 pont/
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