
Tantárgy: Magyar irodalom 

Osztály: 3. a 

Az óra témája: Csipkerózsika című mese feldolgozása – 2. rész 

Időpont: 2020. 04. 20 

 

Feladatok: 

Kedves Gyerekek! Mai feladatként folytatjuk a mese feldolgozását. Kérlek 

olvassátok el először végig a 130-131. oldalt! Utána válaszoljatok a feladatlapon 

található kérdésekre! Pihenésképpen nézzétek meg a csatolt linken a mesefilmet! 

Link: http://p.pw/mDB 

Kérdések: 

Mi történt a palotában? Sorold fel, kik aludtak el? 

 

Mi vette körül egy idő után a palotát? 

 

Mi történt először azokkal a királyfikkal, akik ki szerették volna szabadítani Csipkerózsikát? 

 

Kit kérdezett meg a királyfi, aki a palota közelébe vetődött? 

 

Milyen eszközzel próbált a királyfi utat vágni magának? 

 

Mit látott a királyfi, miután bejutott a kastélyba? (Röviden válaszolj!) 

 

Másold le a füzetedbe a mese befejező mondatait! (A király és a királyné …..) 
 

Kérem, hogy a válaszokat fénykép formátumban rakd fel!  

(A classroom felületén szerkeszthető a feladatlap.) 

 

Szorgalmi feladat:  
Ha megnézted a mesét, akkor tudsz válaszolni a következő kérdésekre! 

 

• Milyen színű haja volt a királynénak? 

• Szakállas volt-e a király? 

• Milyen madár formájában jelenik meg a tizenharmadik tudós asszony? 

• A mesefilmben is tudós asszonyoknak szólítják őket? 
 

Házi feladat: gyakorold a mese kifejező, hangos olvasását! 
 

https://www.youtube.com/redirect?v=Ooe1YNPY-po&redir_token=6ldZ2D9iFGA4OiX_mev_uaTIVtd8MTU4NzI4NjIzN0AxNTg3MTk5ODM3&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fp.pw%2FmDB


Spanyol anyanyelvű tanulóké 

A képek számát írd a megfelelő szó elé! (Ponga el número de imágenes delante de la palabra 

apropiada) 

1.  2.  3.  4.   

 

5.  6.  7.  8.  

 

9.  10.  

 

__ cica __ hattyú __ kutya __ csiga __ nyuszi __ tyúk __ hal 

 

__ tehén __ egér __ kacsa 

Olvasd el a következő mondatokat! (Lea las siguientes oraciones.) 

A csiga lassan mászik. Cipeli a házát. 

Az egér cincog. Fél a macskától. 

A cica dorombol. Amikor éhes, hangosan nyávog. 

A kutya őrzi a házat. Hangosan ugat, ha idegen jön. 

A nyuszi az erdőben él. Szereti a sárgarépát. 

A tyúk háziállat. Párja a kakas. 

A hattyú gyönyörű madár. Fehér tolla és hosszú nyaka van. 

A tehén is háziállat. Kicsinye a borjú. 



A hal vízben él. A Balatonban is sokféle hal van. 

Zahid Zohaib feladata: 

A képek számát írd a megfelelő szó elé! (Put the number of pictures in front of the word!) 

1.  2.  3.  4.   

 

5.  6.  7.  8.  

 

9.  10.  

 

__ cica __ hattyú __ kutya __ csiga __ nyuszi __ tyúk __ hal 

 

__ tehén __ egér __ kacsa 

Olvasd el a következő mondatokat! (Read the following sentences!) 

A csiga lassan mászik. Cipeli a házát. 

Az egér cincog. Fél a macskától. 

A cica dorombol. Amikor éhes, hangosan nyávog. 

A kutya őrzi a házat. Hangosan ugat, ha idegen jön. 

A nyuszi az erdőben él. Szereti a sárgarépát. 

A tyúk háziállat. Párja a kakas. 

A hattyú gyönyörű madár. Fehér tolla és hosszú nyaka van. 



A tehén is háziállat. Kicsinye a borjú. 

A hal vízben él. A Balatonban is sokféle hal van. 

 

 


