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Elért pontszám:  Javította:

Kedves Versenyző!
Köszöntelek a Harmatcsepp vetélkedő harmadik fordulójában.

Figyelmesen olvass el minden szöveget és a hozzá tartozó feladatokat!
Továbbra is tollal és önállóan dolgozz!

Sikeres versenyzést kívánok.

I. feladat
Madáretető

Cinkék, cinegék, feketerigók,
megosztom veletek e fél cipót,
megosztom az én olyan-amilyen
éneken-szerzett kenyerem

Csettegess, rigóm, járd a kerteket,
jöjjetek, csókák, varjak, verebek:
vendégül látok minden itt maradt,
velünk telelő madarat.

Terítve már patyolat abroszom.
kenyeremet elétek morzsolom.
Nem várok érte, nem kell félnetek,
ordas télben ujjongó éneket.

Ha majd tavasz lesz, és én hallgatok,
akkor zendüljön a ti hangotok,
hírrel hirdetve, hogy az emberek
télen se voltak embertelenek.

Kányádi Sándor

1. Írd le a versben szereplő madarak nevét fordított sorrendben!
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2. Keresd meg a versben, és írd az alábbi szavak mellé az ellentétes 
jelentésű párjukat! (Szókapcsolat is előfordulhat a megoldások között.)

emberségesek

költöző

leszedve

koszos

elzavarok

szomorú

menjetek

     3. Keresd ki, és írd le a versben található hangutánzó szót!                          

II. feladat
Négy évszak ösvényein

Bármely évszakban járunk kint a szabadban, erdőn-mezőn vagy vizek, nádasok
mentén,  látni-  és  megcsodálnivaló  mindig  akad.  Tavasszal  talán  több,  mint
egyébként, de a természet a ködös őszi vagy zimankós téli napokon is rengeteg
élményt nyújthat  azoknak,  akik nyitott  szemmel,  értő füllel  járják az ösvényt.
Különösen sokat  jelenthet ez a betondzsungelben,  városok tülekedő, szmoggal
terhes  világában élőknek,  számukra  akár  a  fák  között,  tiszta  levegőn eltöltött
néhány  óra  is  felüdülést,  kikapcsolódást  nyújthat.  Töltsünk  minél  több időt  a
természetben,  járjuk az ösvényt,  és  örüljünk annak,  amit  látunk és hallunk:  a
tarka virágoknak, a felettük libegő lepkéknek, a csengő madárdalnak, a lombok
halk suttogásának és a friss, mélyen belélegezhető erdei levegőnek. Erdőn-mezőn
soha  nem lehet  unatkozni.  A  természet  nagy  színpadán  szünet  nélkül  tart  az
előadás, és egyedül rajtunk múlik, helyet foglalunk-e a nézőtéren.

1. Válaszd ki, és húzd alá, melyik műfaji elnevezés illik a szövegre!

monda vers mese ismeretterjesztő dal
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2. Adj új címet a szövegnek!

3. Írj a szöveg alapján I betűt az igaz, H betűt a hamis állítások után!

Ősszel található a természetben a legtöbb csodálnivaló.
Nagy élményben részesül télen is az, aki nyitott szemmel járja az ösvényt.
A városokban élőknek ez nem jelenthet felüdülést.
Az erdők-mezők világában soha nem lehet unatkozni

4. Kösd össze az összetartozókat!

levegő libegő
természet lombok
csengő friss
suttogása színpada
lepkék madárdal

5. Mi segít a természet megismerésében? A megfejtést írd a vonalra!

erdei ragadozó

énekes madár

tároló eszköz

keresztény ünnep

a következő nap

őzek élőhelye

háziállat

csípős rovar

mesebeli állat

költöző madár 

             Megfejtés: 
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III. feladat
Mátyás király és a faültető öreg

Mátyás király, ahogy jött-ment az országban, egyszer 
meglátott egy öregembert, ahogy a kertjében fát ültetett.

- Kinek ülteti azt a fát? - szól oda neki. - Hiszen maga 
már annak a terméséből sohasem eszik. 
- De remélem - válaszolta a szegény ember -, ha 
megsegít az Isten, még én is ehetek belőle. Aztán meg 
jó lesz az unokáimnak. 
- No, szeretném én azt látni! - mondta Mátyás király. - 

Ha megéri az első termést, hozzon kóstolót nekem is Budára, a palotámba. 
Akkor ismert rá az öregember, hogy ez maga Mátyás király volt. Hát lekapta 
hamar a süvegét, de akkorra a király már messze járt. 
Telt-múlt az idő, szép fává fejlődött, meghozta az első termést. Az öreg 
kiválasztott három szép körtét, és felvitte a királynak. Ahogy odaér, az őr nem 
akarta beengedni. Mondta neki, hogy a királynak ígérte a három szép körtét, azt 
akarja bevinni. A strázsa erre azt felelte, hogy jól van. Ezért biztosan kap majd 
valami nagy borravalót. Hát beengedi, ha megfelezi vele. Mit volt mit tenni, a 
szegény ember beleegyezett. Mátyás király pedig meghallotta belülről, hogy mit 
beszélnek odakint. Megköszönte szépen az ajándékot, aztán adott érte három kis 
pofont azzal, hogy ezt jó erősen felezze meg az őrrel. Az öreg lement, aztán két 
akkora pofont kevert le a strázsának, hogy még a kalap is leröpült a fejéről.
Mátyás király jót nevetett az ablakban, visszahívta az öreget, és dupla borravalót
adott neki.

(népmese)

1. Melyik szereplőre igaz? Írd a jellemzők számát a megfelelő helyre!

nagylelkű (1) haszonleső (2) tisztelettudó (3)

előrelátó (4) igazságos (5) szavatartó -6

öregember ____________________________________________________________________

Mátyás király ____________________________________________________________________

strázsa ____________________________________________________________________
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2. Hogyan mondhatjuk másképpen? Írj az alábbi szavak mellé egy-egy 
hasonló jelentésű szót!

strázsa

lekapta

süveg

nyakleves

nevetett
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3. Húzd alá a kérdésekre a helyes választ!

Milyen fát ültetett az öregember?

almafát gesztenyefát körtefát

Miért engedte be a strázsa a szegény embert?

jóindulatból nyereségvágyból butaságból

Mit tett Mátyás király a strázsával?

megleckéztette megajándékozta megsajnálta
                                                                                                                                                                                                      

3
IV. feladat                                                                                                                               

Fejtsd meg a képrejtvényeket. Az elrejtett szavakat írd a vonalra!

fogoly +

S=K
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