
Itt van az ősz, őszi mesével, őszi olvasópályázattal. Alsó tagozatos, olvasni szerető gyerekeket keresünk!                  

Olvassátok el Balla Margit: Mesebeli évnyitó című meséjét, és oldjátok meg a feladatokat, majd juttassátok el 

a könyvtárba. Ezt megtehetitek személyesen, email-ben vagy a postaládánkba dobva. Jó olvasást, kellemes 

időtöltést kívánunk! 

Leadási határidő: 2022. november 8. 

 

A pályázó neve: ………………………………………………………………………………………………………... 
 

Iskola, osztály: …………………………………………………………..……………………………………………. 

 

   

                                                                              Feladatlap 

 

Ha elolvastad a mesét, neki is állhatsz a feladatok megoldásának! Ha szükséges, használj külön lapot. 

1. Ki a mese főszereplője? ……………………………………. 

         Sorolj fel  három mesét, amiben sárkány van! …………………………………………………………………….. 

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

         Sorolj fel olyan írókat, költőket, akik írtak sárkányokról! …………………………………………………………. 

         ……………………………………………………………………………………………………………(1+3+3 pont) 

2. Rakd sorba az eseményeket! Írd a szám mellé a betűjelét!   1. __    2. __   3. __   4. __   5. __   6. __   7. __  

      A. A kissárkányok tűzokádást tanulnak. 

      B. Királylányőrzés-óra.. 

      C. Sárkányka először megy iskolába. 

      D. Sárkánymama halkan dorombolva ébresztgeti a kisfiát. 

3. Válaszolj a kérdésekre! (6 pont)  

     Mi a remiz? ……………………………………………………………………………………………………………….. 

     Ki hozhatta ki a királylányt a szertárból? ……………………………………………………………………………… 

     Mit kért ebédre a kissárkány? ………………………………………………………………………………………….. 
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      E.  Barátságot köt a nagyfülű kissárkánnyal.   

      F. Sárkánymama vacsorát főz.  

     G. A kicsik énekelve körbejártak. 

                                                               (7 pont) 



 

4.  Ki mondta, kinek mondta? (18 pont) 

     –  Állj a barlang elé és hetvenkedj, ahogy tudsz!!  - ………………………………………………………...………… 

     - Gyerünk, tökmag! - …………………………………………………………………………………………………….... 

     – De most már igyekezz, ha nem akarsz elkésni.—………………………………………………………………….. 

     - Itt a kulcs. Menj, fiam, a szertárba és hozd ki a királylányt.—……………………………………………………… 

     - Ülj fel a hátamra, és kapaszkodj jó erősen!  - …………………………………………………..…………………. 

     - Csak annyi mindent nem tudok. - …………………………………………………………………………………….. 

     - Szép mamád van. - ……………………………………………………………………………………………………… 

     - Jó volt az iskolában? - ………………………………………………………………………………………………… 

     -  Nem akarom megkötözni. - ……………………………………………………………………………………………. 

 

5.. A leírások alapján, találd ki, kiről van szó! (5 pont) 

    A. Gondoskodó, szép és kedves, dorombolva altatja el kicsinyét.—…………………………………………………. 

    B. Fényes nadrágján szépen csillognak a pikkelyek, hat fejével figyel a kicsikre.—……………………………… 

   C. Szárnya nincs még, bőrén sincsenek még csillogó zöld pikkelyek és csak egyetlen fejecskéje van. Legin-

kább uszkárkutyára hasonlít.—……………………………………………………………………………………………. 

   D.  Egy villamosremíz lakója, hét feje van és zöld pikkelyek borítják a testét, a kisfiának ő vette meg a kombi-

nált bérletet a villamosra és buszra.—……………………………………………………………………………………… 

   E. A villamosremízzel szemben  lévő ház első emeletén lakik, ahol muskátlikat nevelget.—……………………… 

 

6.   A rejtvényt kitöltve kialakul egy név a színes oszlopban. Ki ő? Írj róla pár szóban! ………………………………. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Igaz vagy hamis? Írj I vagy H betűt a mondat végére! (8 pont)   

   A.  Sárkánykát a mamája vitte első nap az iskolába és a papa ment érte. —  ….... 

  B.   A tanító néni megdicsérte nagyfülűt, mert szépen őrizte a királykisasszonyt.  — ….... 

  C.  A sárkányok felhő hátán repültek és együtt szálltak fel a hajnali köddel.  — ….... 

  D.  A tanító néni énekóra után kiosztotta az ellenőrzőket az elsősöknek.  — ….... 

  E.  A kicsik irigykedtek, hogy a nagyobbak már egyedül repülhetnek. — ….... 

  F.  Minden kissárkány ügyesnek érezte magát.— ……… 

                                       G.  Vermes néni minden reggel megfigyelte a sárkányokat.— ……. 

                                       H.  Minden szülő büszkén hallgatta, milyen szépen énekel az ő kissárkánya.— ……... 

 

        

        

        

        

        

        

 Mit vett Sárkánykának Sárkánypapa?  

 

 Tornaórán repülés közben ezt teszi minden 

harmadikos.     

 Sárkánymama taraja ilyen volt   

 Piroska is és a farkas is, sőt ő is járt iskolába 

 Ebédre tálalták rántva 

 Sárkánykának kije, aki ébresztette, iskolába 

vitte, főzött neki és elaltatta őt.                                               

(1+2+6 pont) 



8. Párosítsd a mese szereplőit a cselekedeteikkel, vagyis a jobb oldali             

oszlop mondatainak párját keresd ki a bal oldali oszlopból! (5 pont)                                                     

                 A —……   B —……   C —……    D —……     E —……       

 

           1.  Sárkánymama 

           2. Tanító néni 

           3. Sárkányka 

           4.  Nagyfülű 

           5. szeplős kissárkány 

 

9. A két kép között tíz 

különbséget találsz. Pi-

ros karikával jelöld meg 

őket! (10 pont) 

 

10.  Készíts illusztrációt 

a meséhez! (5 pont) 

A. Sorba állította a kissárkányokat.  

B. Sétálni ment volna a királylánnyal. 

C. Kihozta a királykisasszonyt a szertárból. 

D. A barátnőjével ment haza reggel. 

E. Sárga pitypangot szedett. 


