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Paradicsom és retek 

-munkalap- 

1. Milyen hasonlóságokat fedeztél fel a paradicsom és a retek között? Sorold fel! 

- …………………………………………………..     

- ………………………………………………….. 

- …………………………………………………..     

- …………………………………………………..     

- …………………………………………………..      

- …………………………………………………..     

2. Miben különbözött egyik a másiktól? (a szereplők szerint) 

paradicsom retek 

  

 

 

 

 

 

  

3. Ki mondta? Írd a mondat mellé a szereplő nevét! 

- Hé, te piros, hozzád beszélek! ………………………………. 

- Igen, mi! Pirosak vagyunk és gömbölyűek. Vagyis egyformák. ……………………….. 

- Alliteráció.Te még bizonyára nem hallottál róla. …………………………………  

- Lehet, hogy nem vagyunk egyformák, de nagyon hasonlítunk. …………………………….. 

- Hogy te milyen gyönyörű vagy belülről! ………………………………….. 

- Á, csak vicceltem! ……………………………… 
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4. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szóval! 

a. Erre már odafordult a ………………………………. . 

b. Ráadásul olyan édes, hogy tulajdonképpen …………………………..……….. számítok. 

c. Szerteszét szárnyaló szabad ………………….. szerelmes szavainak szelíd szerenádjában? 

d. A kéz kivette és ……………………………….. tette őket néhány más zöldséggel együtt. 

e. Tényleg van bennünk némi ………………………………… 

f. Mégsem tudták eldönteni, melyiküknek van …………………….. 

 

5. Mit gondolsz, miért gondolta meg magát végül a paradicsom? Írd le a véleményedet! 

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

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

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

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

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

6. Rajzold le a történet főszereplőit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benedek Elek Gimnázium, Hegyközcsatár, Románia 

Molnár Julia        Szitakötő 55. Szám  

 

Paradicsom és retek 

Munkalap - javítókulcs 

 

7. Milyen hasonlóságokat fedeztél fel a paradicsom és a retek között? Sorold fel! 

- pirosak     

- gömbölyűek 

- egymás tükörképei    

- egyformák   

- saláta készül belőlük 

8. Miben különbözött egyik a másiktól? (a szereplők szerint) 

paradicsom retek 

- szabad levegőn nőtt 

- gyümölcsnek számít 

- folyik  a bele 

- tocsognak a magvai 

- föld alatt nőtt a giliszták között 

- zöldség 

- belül fehér 

 

  

9. Ki mondta? Írd a mondat mellé a szereplő nevét! 

- Hé, te piros, hozzád beszélek! retek 

- Igen, mi! Pirosak vagyunk és gömbölyűek. Vagyis egyformák. retek 

- Alliteráció.Te még bizonyára nem hallottál róla. paradicsom  

- Lehet, hogy nem vagyunk egyformák, de nagyon hasonlítunk. retek 

- Hogy te milyen gyönyörű vagy belülről! paradicsom 

- Á, csak vicceltem! retek 
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10. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szóval! 

g. Erre már odafordult a paradicsom . 

h. Ráadásul olyan édes, hogy tulajdonképpen gyümölcsnek számítok. 

i. Szerteszét szárnyaló szabad szelek szerelmes szavainak szelíd szerenádjában? 

j. A kéz kivette és vágódeszkára tette őket néhány más zöldséggel együtt. 

k. Tényleg van bennünk némi hasonlóság . 

l. Mégsem tudták eldönteni, melyiküknek van igaza. 

 

11. Mit gondolsz, miért gondolta meg magát végül a paradicsom? Írd le a véleményedet! 

A tanulók elmondják saját véleményüket, amely lehet a következő: A paradicsom azért gondolta meg 

magát, mert rájött, hogy a retek is van olyan szép és értékes, mint ő. Sőt! Talán még mutatósabb is, 

mikor kettévágják. 

12. Rajzold le a történet főszereplőit! 

Lerajzolják a paradicsomot és a retket. 

 


