
Szövegértés feladatlap             Az anyóka és a böjti szél című meséhez 

 

1. Fejtsd meg a találós kérdést, megismered a mese egyik szereplőjét! Készíts róla rajzot a keretbe! 
Honnan jön? Senki se tudja.                                                     

Azt se, merre visz az útja.                                                         

Kéményeken furulyáz,  

Tőle lobban a parázs.  

Hátán felhő lovagol,  

Nád előtte meghajol.  

A fák róla beszélnek,  

Minek hívják, no? ________________________ 

2. Adj új címet a mesének! ______________________________________________________________1/ 

3. Keretezd be a szövegben a történet helyszínét!                                                                                        1/ 

4. Húzd alá a mese szereplőit!                                                                                                                        8/              

5. Hogyan mondjuk másképp?   

a) Keress a szövegben három kifejezést a ház szóra! 

_________________________       _________________________       ___________________________  3/ 

b) Írj te is a ház szóval két rokon értelmű szót! 

________________________________________        ________________________________________   2/  

6. Állítsd számozással sorrendbe a mese eseményeit! 

___  Az erdész bevágta a fejszéjét a tönkbe és rátekerte a pántot. 

___  A gyerekek és a tanáruk lerántották a földre a házat. 

___  A szél mindent felforgatott egy pillanat alatt a házban. 

___  A postás a táskája vállpántját a ház kéményére akasztotta. 

___  A szél a kéményen bújt be és kifújta a kormot a kályhából. 

___  Az ács óriási szegekkel a földhöz rögzítette a kis lakot. 

___  A gazda az ökreivel segített a föld felé húzni a házat. 

___  A szél felfújta magát és a levegőbe repítette a házikót. 

___  A néni hatalmas kalácsot sütött. 

___ A böjti szél megsértődött és örökre békén hagyta az anyókát.                                                                10/   

 

 



7. Húzd alá azokat a kifejezéseket, amelyek a szélre jellemzőek!  

huncut,       izzadt,         sírt – rítt,    megsértődött,    hatalmas,   dühös,    bosszantó,    énekel,    fújt,   

belevörösödött az erőlködésbe                                                                                                                                                   10/   

8. Igaz vagy hamis. Írj az igaz állítások után I , a hamis állítások után H betűt! 
Az anyóka nem tudta kiseprűzni a komisz szelet. ___               

Először a postás sietett a bajba jutott megsegítésére. ____ 

A vadász is segített. ___ 

A gazda is húzta a házat a lovaival. ___ 

A gyerekek és tanáruk segítségével sikerült a földre rántani a házat. ___ 

Az utolsó segítő az ács volt. ___ 

Az anyóka hatalmas kenyeret sütött. ___                                                                                                          7/ 

9.  Ki mondta? 

- Segítsünk hamar!  _________________________ 

- Hess innen, szél!   _________________________ 

- De hogy tovább? __________________________                                                                                        3/ 

10. Kihez tartozik? Kösd össze az összetartozókat! 

      anyóka                                                    szegek 

      erdész                                                     gyerekek     

      gazda                                                      bicikli 

      postás                                                     seprű 

      ács                                                          fejsze   

      tanár                                                        ökrök                                                                                              6/   

11.  „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” /Széchenyi István/     

      Hogyan kapcsolódik az idézet a meséhez? Fogalmazd meg a véleményed 2- 3 mondatban! 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________       4/ 

 

Összesen: 55/ 

 



Szövegértés feladatlap megoldása  Az anyóka és a böjti szél című meséhez 

 

1. Fejtsd meg a találós kérdést, megismered a mese egyik szereplőjét! Készíts róla rajzot a keretbe! 
Honnan jön? Senki se tudja.                                                     

Azt se, merre visz az útja.                                                         

Kéményeken furulyáz,  

Tőle lobban a parázs.  

Hátán felhő lovagol,  

Nád előtte meghajol.  

A fák róla beszélnek,  

Minek hívják, no? ___________szélnek___________ 

2. Adj új címet a mesének! ___Itt a tartalomnak megfelelő bármilyen cím elfogadható________________1/ 

3. Keretezd be a szövegben a történet helyszínét!        az erdő szélén                                                                                1/ 

4. Húzd alá a mese szereplőit!    anyóka, szél, postás, erdész, gazda, gyerekek, tanár, ács                                  8/ 

5. Hogyan mondjuk másképp?   

a) Keress a szövegben három kifejezést a ház szóra! 

___házikó__________________       ____kalyiba_______________       ____lak________________  3/ 

b) Írj te is a ház szóval két rokon értelmű szót! 

___________viskó__(lehet más is!)____________        _______hajlék__(lehet más is!)___________   2/  

6. Állítsd számozással sorrendbe a mese eseményeit! 

_5.  Az erdész bevágta a fejszéjét a tönkbe és rátekerte a pántot. 

_7.  A gyerekek és a tanáruk lerántották a földre a házat. 

_1.  A szél mindent felforgatott egy pillanat alatt a házban. 

_4.  A postás a táskája vállpántját a ház kéményére akasztotta. 

_2.  A szél a kéményen bújt be és kifújta a kormot a kályhából. 

_8.  Az ács óriási szegekkel a földhöz rögzítette a kis lakot. 

_6.  A gazda az ökreivel segített a föld felé húzni a házat. 

_3.  A szél felfújta magát és a levegőbe repítette a házikót. 

_10.  A néni hatalmas kalácsot sütött. 

_9. A böjti szél megsértődött és örökre békén hagyta az anyókát.                                                                10/   

 

 



7. Húzd alá azokat a kifejezéseket, amelyek a szélre jellemzőek!  

huncut,       izzadt,         sírt – rítt,    megsértődött,    hatalmas,   dühös,    bosszantó,    énekel,    fújt,   

belevörösödött az erőlködésbe                                                                                                                                                   10/   

8. Igaz vagy hamis. Írj az igaz állítások után I , a hamis állítások után H betűt! 
Az anyóka nem tudta kiseprűzni a komisz szelet. _H_               

Először a postás sietett a bajba jutott megsegítésére. _I__ 

A vadász is segített. _H_ 

A gazda is húzta a házat a lovaival. _H_ 

A gyerekek és tanáruk segítségével sikerült a földre rántani a házat. _I__ 

Az utolsó segítő az ács volt. _I_ 

Az anyóka hatalmas kenyeret sütött. _H_                                                                                                          7/ 

9.  Ki mondta? 

- Segítsünk hamar!  ____tanár__________________ 

- Hess innen, szél!   ____anyóka________________ 

- De hogy tovább? _____postás_________________                                                                                        3/ 

10. Kihez tartozik? Kösd össze az összetartozókat! 

    1.  anyóka                                                 a)   szegek 

    2.  erdész                                                   b)  gyerekek 

    3.  gazda                                                    c)  bicikli 

   4.   postás                                                   d)  seprű 

   5.   ács                                                        e)  fejsze   

   6.   tanár                                                      f)  ökrök     Megoldás: 1-d; 2-e; 3-f; 4-c; 5-a; 6-b                      6/   

11.  „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” /Széchenyi István/     

      Hogyan kapcsolódik az idézet a meséhez? Fogalmazd meg a véleményed 2- 3 mondatban! 

      _____Egyedül nem sokra megy az ember, de ha van társa, akkor már jobb (lásd postás és erdész), 
azonban az a legjobb, ha sokan fognak neki a munkához (lásd tanár és a gyerekek), mert így 
összeadódik az erő és együtt nagy dolgokra is képesek vagyunk.______________________________ 

      ____(A lényeg megragadása és leírása a fontos!) _________________________________________ 

      ________________________________________________________________________________       4/ 

 

Összesen: 55/ 


