
  A Magyar Népmese Napja alkalmából  egy meést  osztunk meg veletek. Olvassá-

tok el, aztán oldjátok meg a feladatokat,  végül küldjétek el a kész feladatlapokat a 

könyvtár email címére vagy juttassátok el  a gyerekkönyvtárba 2020. október 31-ig! 

Kellemes olvasást, jó munkát kívánunk! 



A bujdosó macska 
 

   Egyszer volt, hol nem volt, nem tudom, hogy merre volt, de valahol mégis volt, volt egyszer 
egy macska. Ezzel a macskával nagyon mostohán bánt az asszonya, elkeseredett erősen, s 
nagy bújában, bánatában fogta magát, otthagyta a gazdasszonyát, s elment világgá.      

   De, hogy szavamat össze ne keverjem, mielőtt útnak indult volna, az udvaron talált egy nagy 
vörös répát, szekeret csinált belőle, nagy hirtelen fogott két egeret, azokat a szekér elé fogta, s 
úgy indult bujdosóba. Mennek, mendegélnek hegyeken-völgyeken által, de bizony az egerek el-
fáradtak, egyre lassabban lépegettek. Gondolja magában a macska: így nem messzire hala-
dunk. Fogott az úton még két egeret, a másik kettőnek elejébe fogta, s úgy hajtott tovább. Amint 
mennek, mendegélnek, találkoznak egy rákkal. Kérdi a rák:                                                                                                                                                             
- Hová mégy, te macska?                                                                                                                                         
-  Megyek vándorolni.                                                                                                                                                         
- Vigyél el engem is, mert a halak kikergettek a vízből.                                                                                            
- Hát miért kergettek ki?                                                                                                                                          
- Azért, mert mindig csipkedtem őket az ollómmal.                                                                                                               
- No, hát gyere, ülj fel.  

   Tovább mennek, mendegélnek, s hát az út közepén két tojás van. Megszólal az egyik tojás, s 
kérdi a macskától:                                                                                                                                 
- Hová mégy, te macska?                                                                                                                           
- Megyek vándorolni.                                                                                                                                 
- Vigyél el minket is! Nem volt maradásunk az asszonyunknál, mert azt kívánta, hogy három csir-
ke keljen ki belőlünk, pedig csak egy van bennünk.                                                                                                  
- Jól van, gyertek, üljetek fel. Felültek a tojások a répaszekérre, s a macska hajtott tovább. Egy-
szerre csak rászállott a szekérre tíz fecske s tíz pacsirta. Nem is kérdezték a macskától,                              
szabad-e, nem-e, szépen letelepedtek, s mentek ők is. Még egy jó hajításnyira sem mennek, 
egy csomó gombostűt találnak az úton. Kérdi a macska:                                                              

- Hát ti hogy kerültetek ide?                                                                                                             

- Mi bizony úgy, hogy egy társunk megszúrta az asszonyunkat, s az asszonyunk haragjában 
mind kidobott az útra. 

 - Hát akkor csak ti is üljetek fel a szekérre, gyertek velünk.  

   Tovább mennek, mendegélnek, s estefelé egy kicsi házikóhoz érnek. Abban a kicsi házikóban 
egy öregasszony lakott, a macska bement hozzá, köszöntötte illendőképpen, s szállást kért éj-
szakára. Mondja az öregasszony:  

- Adnék én jó szívvel, de ide minden éjjel zsiványok jönnek, itt ugyan nem lesz nyugodalmatok. 
De a macska addig beszélt, hogy így meg úgy, nem félnek a zsiványoktól, hogy az öregasszony 
szállást adott nekik.  

  A négy egeret bekötötték az istállóba. A két tojás beleült a tüzes hamuba. A rák a vizes dézsá-
ba, a gombostűk a törülközőbe, a macska meghúzódott az ajtó sarkában, a fecskék mentek az 
eresz alá, a pacsirták pedig a ház tetejére. Hát csakugyan éjjel jönnek a zsiványok, bemennek a 
házba, letelepednek a kemence mellé, tüzet akarnak gyújtani. De amint megpiszkálják a hamut, 
a két forró tojás szétpattant, s szemük-szájuk tele lett tojás hajával meg sárgájával. Hej, uram, 
teremtőm, megijedtek a zsiványok, égette a tojás az arcukat erősen, szaladtak a vizesdézsához, 
hogy megmosdjanak. De ahogy belenyúltak a dézsába, a rák jól megcsípte az ujjukat. Lekapják 
az alsó szegről a törülközőt, hogy megtörülközzenek, de a gombostűk jól összeszurkálták őket. 
Még jobban megijednek, szaladnak kifelé, s ott meg nekik ugrik a macska, s istenigazában ösz-
szevissza karmolta az arcukat. Ki az udvarra, mintha szemüket vették volna, de ott meg a fecs-
kék és a pacsirták elkezdtek csiripolni:                             

- Zsiványok, zsiványok! Fogjátok meg! Ahányan voltak, annyifelé szaladtak, többet az öregasz-
szony házához vissza se jöttek.  

   Reggel a macska megköszönte a szállást az öregasszonynak, a négy egeret befogta a vörös-
répa szekérbe, aztán mind felkerekedtek, mentek tovább. Hanem amint egy hídra értek, halljátok 
csak, mi történt. Az egerek mitől, mitől nem, megijedtek, a szekeret belerántották a vízbe. Hej, 
istenem, lett nagy ijedelem. A pacsirták és a fecskék, huss felrebbentek és elrepültek. A macska 
is nagy üggyel-bajjal kiúszott, de a szegény rák az ott maradott a vízben, no meg a gombostűk 
is. Hogyha ezek a vízben nem maradtak volna, az én mesém is tovább tartott volna.    



Feladatlap 

1. Sorold fel a mese szereplőit, majd húzd alá azokat akik nem állatok! Karikád be a madarakat! 

    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Rendezd sorba számozással az eseményeket!     1.- __   2.- __  3.- __  4.- ___   5.- ___    6.- ___   7.- ___   8.- __ 

A. Pacsirták repültek a szekérre 

B. A macskát elzavarja a gazdasszonya 

C. Két tojás állítja meg a szekeret 

D. Gombostűk is felülnek a járgányra 

 

3. Ismersz hasonló mesét? Írd ide a címét! ……………………………………………………………………………………. 

4. Adj új címet a mesének! ………………………………………………………………………………………………………. 

5. A rejtvény színes betűit összeolvasva kapod meg a megfejtést.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Írd le, mit rejtenek a négyzetek! …………………………… Milyen tulajdonságai voltak? ……………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Az állítások közül csak annak a betűjelét karikázd be, amelyik igaz! Mi a megfejtés? ……………………………... 

M - A rákok elűzték a folyóból a halakat. 

A - A fecskék vonattal utaztak délre. 

N - Macska bujdosó lett, mert rosszul bántak vele. 

É - Egy csomó gombostűt találtak az úton. 

G - Gólyák repkedtek a szekér felett. 

P - A szekér répából készült. 

Y - A tojásokat meg akarta főzni a gazdasszonyuk. 

A - A szekérre vitorlát is tett a cicus. 

A megmaradt betűket összeolvasva egy értelmes szó alakul ki! Írd le elsőként ezt, majd az elsőként megfejtett szót 

és megtudod mit olvastál el, mi a Bujdosó macska.  ………………………………      ………………………………. 

Biztosan ismersz még hasonlót. Sorolj fel hármat! ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Az egyik társuk meg-

szúrta az asszonyukat. 

         

Az utazók gazdái, akik 

elkergették őket. 

         

Villásfarkú madarak,                                             

a szekéren utaztak. 

         

A halak kikergették a 

vízből. 

         

A fecskékkel együtt 

repültek a szekérre. 

         

E.     Fecskék szállnak a szekérre 

F.     Zsiványok törnek be a házba 

G.     Egy rák állítja meg a macskát 

H.     Szállást kérnek egy nénitől az utasok 

M - Három csirkét akart a két tojásból az asszony. 

E - Egerek húzták a répaszekeret. 

R - A kedves öregasszony a  disznóólban szállásolta 

el a jövevényeket. 

S - A forró tojások megégettek a betolakodókat. 

E -  A zsiványok úgy megijedtek, hogy többé nem 

zargatták a nénit. 


