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2. feladatsor

Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

a meleg hó

Szép té li reg gel volt. Vas tag hó ta ka ró fed te az er dõt. A nyuszigyerekek és a ró ka-
gye re kek is ko lá ba in dul tak. Az ám, csak hogy az is ko la ka pu ját zár va ta lál ták. Far kas 
ta ní tó né ni nem volt se hol.

A gye re kek csak ácso rog tak a hó ban, vá ra koz tak. Las san fáz ni kezd tek. A leg idõ-
sebb ró ka fi így szólt:

– El sza la dok far kas ta ní tó né ni hez, meg né zem, mi tör tént. Vár ja tok meg!
Az zal el sza ladt. A töb bi ek fog va cog va to po rog tak a hó ban. Az tán az egyik tap si-

fü les le ha jolt, és hó go lyót gyúrt. Fel csil lant er re az egyik kisróka sze me:
– Vív junk hócsatát!
Re mek mó ka! Le tet ték a tás ká kat, s már is zá po roz tak a hó lab dák. Ha ma ro san 

vi dám han cú ro zás za ja töl töt te be az is ko la ud vart.
Köz ben a ró ka fi oda ért far kas ta ní tó né ni há zá hoz. Épp csak a ház te te je lát szott ki 

a hó alól. A nagy fe nyõ rõl az éj sza ka rá om lott egy ha tal mas ku pac. A ta ní tó né ni az 
aj tó fe lõl ásott ki fe lé, de bi zony ne he zen ha ladt a mun ká val. A ró ka fiú be sza ladt a 
fé szer be, elõ vett egy jó ko ra hó la pá tot, és kí vül rõl kezd te el do bál ni a ha vat. Ket ten 
ha ma ro san utat vág tak a hófalba.

Rög tön sza lad tak az is ko lá ba, ne hogy meg fagy ja nak a ki csik az aj tó elõtt. Azok 
ész re sem vet ték az idõ mú lá sát. Alig tud ta õket a ta ní tó né ni le csi tí ta ni és a he lyük re 
ül tet ni.

– Nem is gon dol tam, hogy a hó me le gí te ni is tud! – mond ta egy nyu szi.
– Bi zony er rõl én is me sél het nék – he lye selt far kas ta ní tó né ni, aki ugyan csak meg-

iz zadt a nagy la pá to lás ban.

 (Mókás állatmesék. Debrecen, 2003, Graph-Art Stúdió.)

 Hová indultak az állatgyerekek?1.
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 Ki volt a tanító nénijük?

 Miféle állatok jártak ebbe az iskolába?

 a) Ki indult el a tanító nénihez?

  

b) Mit gondolsz, miért éppen õ?

  

  

 Miért kezdtek el hógolyózni az állatgyerekek?

 Mi akadályozta a tanító nénit?

2.

3.

4.

5.

6.
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 a) Hogyan próbált segíteni a rókafiú?

  

  
b) Mi a véleményed róla?

  

  

 Képzeld magad a rókafiú helyébe! Te mit tettél volna?

 „Nem is gondoltam, hogy a hó melegíteni is tud!”

a) Hogyan melegítette a mesében a nyuszikat a hó?

  

  
b) Miért helyeselt farkas tanító néni? Õt hogyan melegítette a hó?

  

  

7.

8.

9.
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 Téged melegített már a hó? Meséld el röviden!

  Mi a véleményed, a valóságban létezhetne olyan iskola, ahová együtt járnak a 
nyuszik, a rókák és farkas a tanító néni? A válaszodat indokold!

 Mondd más szóval!

a) ácsorogtak: 

b) fogvacogva: 

c) remek: 

d) hancúrozás: 

e) lecsitítani: 

10.

11.

12.


