
Tantárgy: Magyar irodalom 

Osztály: 3. a 

Az óra témája: Liba anyó meséje – 2. rész 

 

Kedves Gyerekek! 

Amikor én gyerek voltam, Rémusz Bácsi meséjén nőttem fel. Igen ám, de akkor még nem volt 

YouTube, sőt a televízióban is csak ritkán volt gyerekműsor. De könyvben már lehetett olvasni 

a meséit. Én ezért kezdtem el már 5 évesen olvasni, mert nagyon tetszettek ezek a történetek. 

Gondolom tegnap már Ti is végigolvastátok a mesét. A mai feladatok egy része a könyvben 

található meséhez kapcsolódik, a másik felét akkor tudod megcsinálni,  ha megnyitod a linkét és 

ott megnézed a történetet. 

Feladatok: 

- Olvasd el mesét szakaszonként a 134. oldalon (az első kérdés alatti résztől kezdve) 

- Minden szakasz után állj meg és válaszolj a kérdésre! Írd le a választ a füzetedbe! 

- Most nézd meg a mesét a következő linken és utána válaszolj a kérdésekre!  

(Ezeket a válaszokat is a füzetedbe írd le, és az összes választ egybe küldd el!) 

https://videa.hu/videok/film-animacio/remusz-bacsi-mesei-liba-anyo-GmT_aAQPwhvfPPK1d 

- Mit pakolt el a kisfiú a mese elején? 

- Mit mondott az édesanyjának? 

- Milyen állatokat sorolt fel az édesanya? 

- Mit vitt magával a kisfiú? 

- Mit keresett Rémusz bácsi? 

- Mit szeretne enni a róka? 

- Szerepelt-e az olvasókönyv meséjében Rókáné asszony? 

Házi feladat: Készíts rajzot a mese egyik jelenetéhez! 

Fabiana, Maria, Ronan, Zohaib feladata: 

Kösd össze a képet a szóval! 

https://videa.hu/videok/film-animacio/remusz-bacsi-mesei-liba-anyo-GmT_aAQPwhvfPPK1d


 

 

szív  szilva  fedő  villa  fa 
 

Pótold a szavakban és mondatokban a v vagy a f betűt! 

 

ke__e, med__e, __áza, __irág, __ésű, zsirá__, __íz, __ödör, __a 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasd el többször a következő szavakat! 

fagy, fal, fáj, fed, fej, fel, fék, fél, fém, fény, fér, fia, fog, fogy, 

fok, fon, föl, főz, fut, fúj, fúr, fül, fűt, fűz 

vad, vagy, vaj, vak, van, var, vas, vád, vág, vágy, váj, vár, váz, 

ver, vesz, vet, véd, vég, vél, vén, vér, vés, vész, vét, víg, visz, 

víz, vív 

 

 

 


