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Magyar
3.osztály AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR

A kisegér nagy félelemben tengette napjait az erdőben. Félt a rókától, rettegett 
a farkastól, ám a legrémisztőbb mégis a vadmacska volt a számára.

Egyik nap felkerekedett, hogy meglátogassa az oroszlánt.
– Ó, hatalmas uram – szólt az egérke –, egy fontos kéréssel fordulok hozzád. 

Életem minden percét rettegésben töltöm, még a legkisebb nesz is megrémít. 
Szánj meg, végy az oltalmad alá, hiszen te olyan nagy és bátor vagy, hogy min-
denki féli a haragodat. Engedd, hogy nálad lakjak, bőven van hely számomra is, 
észre sem vennéd, hogy társaságod van.

Ám az oroszlán csak hallgatott. Az egér bátorkodott folytatni, mivel nem kapott 
elutasítást.

– Tisztába vagyok azzal – folytatta mondanivalóját a kisegér –, hogy még csak 
meg sem közelítem felségedet, ám hozhatja még úgy a szerencséd, hogy én is 
hasznodra válhatok. 

Nem is kellett több az oroszlánnak! Elöntötte a harag, és így förmedt az egér-
kére: 

– Mit képzelsz, te? – rivallt rá az egérre. – Ki vagy te, hogy hozzám hasonlítsd 
magadat? Ki vagy te, hogy azt gondoltad valaha is segítségre lesz szükségem? 
Azonnal tűnj a szemem elől, soha többé ne lássalak, és légy hálás, hogy meg-
könyörülök az életeden! 

matrica
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Engedd, hogy nálad lakjak



Ügyesen dolgoztál! Válassz jutalommatricát, és ragaszd ide!                                                 

A kisegér hátra sem nézett, úgy futott, ahogy csak bírta a lába.
Az oroszlán mérgelődött még egy ideig az egér viselkedése miatt, míg 

végül úgy döntött, hogy ki tölti haragját és vadászni indul. Iszonyú bőgésétől 
az erdő összes lakója búvóhely után nézett.

Egyszer aztán valami mozdult alatta, és egy hatalamas erő a magasba rán-
totta. Rögtön észrevette, hogy egy jókora háló tekeredett a testére. Minden 
próbálkozása hiábavaló volt, egyszerűen nem tudott kiszabadulni a kötelek fog-
ságából.

Mikor végleg feladta a küzdelmet, eszébe jutott a kisegér és a kérése. Gon-
dolta magában:

– No, ha nem lettem volna olyan gőgös és nem zavartam volna el az ege-
ret, most lenne, aki a segítségemre siessen! Ő könnyűszerrel kiszabadíthatna 
apró kis fogaival, ám most önteltségem okozza a vesztemet. 

1. Hol játszódik a történet?

Feladatok

2. Sorold fel a történet szereplőit!

3. Húzd alá a szövegben, hogy milyen kéréssel fordult az egérke az 
oroszlánhoz!

4. Fejezd be a megkezdett mondatokat!

Nagy rettegésben élt

Engedd meg, hogy

Iszonyú bőgésétől

3

erdőben

kisegér, oroszlán

az erdőben.

nálad lakjak.

az erdő összes lakója búvóhely után nézett.



Magyar
3.osztály
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A VÁROSI ÉS A MEZEI EGÉR

Egy szép napon a városi egér ellátogatott a mezőre. A mezei egér nagyon 
megörült, hogy ilyen jeles vendége van, el is halmozta mindazzal az eleség-
gel, amit gondos munkával összegyűjtött magának télire. De a városi egér 
csak turkálta a magokat, és lebiggyesztett ajkakkal fejezte ki undorát.

– Nem tudod te, kedves rokon, hogy hogyan kell élni! Gyere velem a vá-
rosba, majd én megmutatom neked! – mondta, a mezei egér pedig boldogan 
elfogadta a meghívást.

A városi ház kamrájában csak ámult a mezei rokon. A polcok roskadá-
sig voltak minden jóval, nem ám holmi magokkal, hanem kolbásszal, sajt-
tal, édes süteménnyel. Alighogy az első falatot a szájukba vették, idejük 
sem volt megízlelni, mert fordult a kulcs a zárban, s belépett a gazdasszony.  
A két egér fejvesztve menekült, s csak a szerencsének köszönhették, hogy 
sikerült elkerülniük az asszony seprűjét, és hogy nem kerültek a macskája 
karmai közé.

– Kedves rokon – szólt végül a mezei egér –, akármennyire is bővelkedsz 
te a javakban, én semmi szín alatt nem cserélnék veled! Megelégszem azzal, 
amim van, de nem vágyom ilyesfajta gazdagságra.

Bizony, bizony. A gazdagság nem mindig jár együtt a gondtalansággal.  
A nyugalom pedig többet ér, mint a gazdagság.
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Ügyesen dolgoztál! Válassz jutalommatricát, és ragaszd ide!                                                 

1. Tegyél pipát a mellé a kép mellé, aki a történet szereplői közé tartozik!

2. Fejezd ki más szóval!
a)
ellátogat:
jeles vendég:
turkálta:
kamra:
roskadásig:

b) Válassz egy kifejezést a megadott szavak közül! Írj vele egy mondatot!

3. Keresd a párját!

• a mezőn él 

• turkálta a magokat

• a kamrából eszi a 
finom falatokat

• szűkösen éldegél

• a gazdasszony az 
ellensége

• a városban lakik

• neki a nyugalom a 
legnagyobb gazdagság

4. Melyik szólás, közmondás illik a szövegre? Miért? 
• Legdrágább kincs a szabadság
• Nyugalomra hajtja a fejét.

Városi egér

Mezei egér

Feladatok

55

vendégségbe megy
fontos vendég

kotorászta
éléstár

csordultig

Tomi minden hétvégén ellátogat nagymamájához.

• Legdrágább kincs a szabadság



Magyar
3.osztály A TÜCSÖK ÉS A HANGYA

Tél ire for dult az idő, hi deg sze lek fúj tak, a tü csök éhe zett. El ment a szom-
széd já hoz, a han gyá hoz.

– Ked ves szom széd! – mond ta. – Éhe zem, adj egy kis bú zát!
– Igen nagy baj ban le hetsz, ha már tél ele jén sincs egy fa lás bú zád sem. 

Ke rülj bel jebb! Me le gedj, míg fel tá la lom az ételt! Ad dig me sélj! Mit csi nál tál a 
nyá ron?

– Mu zsi kál tam. Aki kér te, nó tát húz tam a fü lé be.
– Most ven dé gül lát lak, de jövőre ma gad nak kell élel met sze rez ned!
Fo gad ko zott a tü csök, úgy lesz, de bi zony mást sem csi nált a nyá ron, mint 

he ge dült. Té len új ra ment a han gyá hoz.
– Mit csi nál tál ezen a nyá ron?
– Ami hez ér tek! Ze nél tem an nak, aki kér te.
– Ak kor menj más ho vá! Járd el a ze né hez a tán cot, mert csa lá do mon kí vül 

mást most nem táp lá lok! Ke mé nyen dol goz tam, míg te he nyél tél, mu lat tál. 
Ma gam nak is ke vés az idei ter més.

Az zal ki dob ta há zá ból a lus ta tücsköt, aki ma gá ról még csak gon dos kod ni 
sem óhaj tott.

matrica matrica

matrica
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Ügyesen dolgoztál! Válassz jutalommatricát, és ragaszd ide!                                                 

4. Foglald össze pár mondatban a mese tanulságát!

5. Melyik állatot választanád példaképednek? 
Miért?

Feladatok

2. Melyik évszak köszöntött be?

3. Melyik szereplőre jellemző? Kösd össze!

lusta 

muzsikál hangya 

üres a kamrája

élelmiszer tartaléka van télire

 tücsök

szorgalmasan dolgozik

1. Kik a mese szereplői?

7

tücsök, hangya

A hangyát, mert szorgalmasan dolgozott, hogy családjának megteremtse 

az mindennapi betevőt.

Mindenkinek meg kell dolgoznia saját maga jóléte érdekében.

tél



Magyar
3.osztály A FENYŐFA ÉS A NÁDSZÁL 

Egy tó part ján állt egy más kö ze lé ben a fe nyőfa és a nád szál. Egy szer, ami-
kor fel tá madt a szél, a nád szál el-vissza haj la do zott, s et től dühbe gu rult a 
fe nyőfa:

– Mit haj la do zol itt össze vissza? Nem vagy méltó arra, hogy mel let tem állj!
– De hát mi ért? – kér dezte fé lén ken a nád szál.
– Mert már egy kis szel lő nek is meg ha jolsz – vá la szolta a fe nyőfa. – Nézd, 

én mi lyen erős va gyok! En gem ugyan nem haj lít meg a leg na gyobb szél sem!
– Bi zony, én gyenge va gyok – só haj totta a nád szál – Ne kem haj la doz nom 

kell a leg ap róbb szel lőcs ké ben is.
Büsz kén ki húzta ma gát a fe nyőfa, hogy ő mi lyen nagy és erős! Ek kor azon-

ban ha tal mas szél vi har tá madt. A nád szál haj la do zott, de a fe nyőfa ke mé nyen 
tar totta ma gát. Ha nem a szél csak nem csi tult, egyre na gyobb lett, s gyö ke-
res től ki dön tötte a fe nyő fát. A nád szál saj nál kozva így szólt:

– A nagy ke vély sé ged mi att jár tál így, mert néha en gedni kell az erő sebb nek.

matrica

matrica
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Egy tó part ján

gyenge

 a nád szál el-vissza haj la do zott,

                                                                                                               gyö ke-        
res től ki dön tötte a fe nyő fát

néha en gedni kell az erő sebb nek.

a szél



Ügyesen dolgoztál! Válassz jutalommatricát, és ragaszd ide!                                                 

1. Rajzold le a mese szereplőit!

2. Húzd alá a szövegben a válaszokat!
Hol játszódik a történet?
Miért haragudott meg a fenyő a nádszálra?
Húzd alá a nádszál tulajdonságait!
Mi történt a fenyőfával a szélviharban?
Húzd alá a nádszál bölcs tanácsát!

3. Rajzold le a két növényt a szélviharban!

Feladatok
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Magyar
3.osztály AZ EGÉR ÉS A BI KA

Egy nap, mi kor a bi ka az er dőn le gelt, ta lál ko zott a kis e gér rel, akit majd nem 
el ta po sott. 

– Ej nye, te nagy, or mót lan ál lat! Nézz a lá bad alá, mert meg ke se rü löd!
– Te kis e gér! – ne ve tett a bi ka – Te akarsz ne kem ár ta ni? Hi szen én nagy és 

erős va gyok, nincs olyan, akit fel ne tud nék ök lel ni a szar va im mal.
A kis e gér nem szólt sem mit, de né hány nap múl va, ami kor a bi ka a me zőn 

le gelt, gyor san oda sza ladt, és meg ha rap ta az or rát. A bi ka fel dü hö dött az egér 
szem te len sé gén, és nyom ban ül dö ző be vet te. Ép pen ami kor fel akar ta ök lel ni, 
a kis e gér be sza ladt a kő fal ban lé vő odú já ba. A kis e gér a biz ton sá gos hely ről 
ne ve tett a bi kán. Ez azon ban már túl sok volt a bi ka büsz ke sé gé nek. Hát rébb 
lé pett, dü hö sen fúj ta tott, ka par ta a föl det, majd a kő fal nak ron tott. Ezt több ször 
meg is mé tel te, de bi zony a kő fal meg sem moz dult, meg sem rez dült. A bi ka 
egy idő után érez te, hogy na gyon fáj a fe je, ezért le ült pi hen ni. Er re várt csak 
a kis e gér. Gyor san oda sza ladt, és még egy szer meg ha rap ta a bi ka or rát, majd 
uzs gyi, vissza ro hant a biz ton sá gos odú ba. 

matrica

matrica

matrica
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Ügyesen dolgoztál! Válassz jutalommatricát, és ragaszd ide!                                                 

1. Húzd alá a felsorolásból...

a szereplőket
ökör, macska, bika, egér, pocok

a helyszíneket
erdő, mező, tópart, kőfal a mezőn

2. A szöveg segítségével írj 2-2 tulajdonságot az állatok neve mellé!

bika:

egér:

3. Írd le a szavak segítségével a történet tartalmát!

bika, egér, találkozott, megharapta, megharagudott, menekült, toporzékolt, 
üvöltött

4. Húzd alá azokat a mondatokat, amelyek a történet tanulságát fogal-
mazzák meg!

A bi ka fáj dal mas üvöl té sét pe dig még az er dő ben is hal lot ták. Böm-
bölt, or dí tott, s ak ko rá kat dob ban tott a lá bá val, hogy be le re me gett a föld is. 
Mást azon ban nem tu dott ten ni. 

Ek kor az egér kidugta fe jét odú ja nyí lá sán:
– Lá tod! Nem min dig ti, nagy és erős ál la tok nyertek! Egy kis ésszel, ügyes-

ség gel bár ki le győz he ti az el len fe lét.
A ha tal mas test és erő nem min dig ele gen dő.

Feladatok
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ormótlan, erős

kicsi, gyors

Egyszer a bika és a kisegér találkozott.

 A kisegér szemtelenül megharapta a bika orrát, aki megharagudott és üldö-

zőbe vette az egérkét. A kisegér biztonságos helyre menekült, a bika toporzé-

kolt dühében. A bika nekirohant a kőfalnak, majd fájdalmasan üvöltött.

                                                                                  Egy kis ésszel, ügyes-
ség gel bár ki le győz he ti az el len fe lét.

A ha tal mas test és erő nem min dig ele gen dő.



Magyar
3.osztály AZ EGEREK ÉS A MACSKA

A macs ka és az ege rek örö kös harc ban áll tak egy más sal. És saj nos, az ege-
rek leg na gyobb bá na tá ra, min dig a macs ka győ zött. Hol itt, hol ott ka pott el 
egyet-egyet kö zü lük. Az ege rek me ge lé gel ték ezt, és gyű lést hív tak össze, 
hogy ki gon dol ja nak va la mit, hogy na gyobb biz ton ság ban le gye nek.

Sok öt le tük volt, de egyik sem volt iga zán jó. Vé gül elő állt egy okos fi a tal 
egér.

– Ki ta lál tam! – mond ta iz ga tot tan. – A macs ka azért tud olyan so kat el kap ni 
kö zü lünk, mert mi nem hall juk, hogy jön.

– Ez va ló ban így van – mond ta egy má sik egér – de ez még nem se gít raj-
tunk.

– Ami re ne künk szük sé günk van – foly tat ta a fi a tal egér –, az olyas mi, ami 
fi gyel mez tet ben nün ket a macs ka kö ze le dé sé re. Én már tu dom is, hogy mi az: 
egy csen gő, amit a macs ka nya ká ba kell köt ni.

– Mi cso da nagy sze rű öt let! – ki ál tott fel a má sik egér. – Mind össze annyit kell 
ten ni, hogy ta lál unk egy csen gőt, és azt a macs ka nya ká ba köt jük. 

A töb bi egér nagyon izgatott lett, de bi zony ami kor a vá lasz tás ra ke rült sor, 
hogy ki legyen az, aki a macs ka nya ká ba akassza a csen gőt, el csen de sed tek. 
Sen ki nem akar ta az éle tét koc ká ra ten ni.

matrica
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hogy ki gon dol ja nak va la mit, hogy na gyobb biz ton ság ban le gye nek.

Sen ki nem akar ta az éle tét koc ká ra ten ni.



Ügyesen dolgoztál! Válassz jutalommatricát, és ragaszd ide!                                                 

1. Válaszd ki a képek közül a történet szereplőit! Tegyél pipát a szereplő 
képnek jobb alsó sarkába!

2. Húzd alá a szövegből a kérdésekre adható válaszokat!

Miért hívtak össze gyűlést az egerek?

Miért félnek még mindig az egerek a macskától?

3. Igaz (I) vagy hamis (H)?
– A macska és az egerek békességben éltek egymással. ____
– Gyűlést hívott össze a macska. ____
– Csengőt akartak az egerek a macska nyakába akasztani. ____
– Egy fiatal egér vállalta a kockázatos feladatot. ____
– Senki nem merte a csengőt a macska nyakába akasztani. ____

Feladatok
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I
H

I



Magyar
3.osztály AZ OKOS MEDVE

Egy szer az ál la tok össze vesz tek. Azon vi tat koz tak, hogy me lyi kük a leg o ko-
sabb. Min den ki a sa ját böl cses sé gét bi zony gat ta, nagy eszé vel di cse ke dett. Ak-
ko ra hang za var ke re ke dett, hogy már a sa ját hang ju kat sem hal lot ták. Egye dül 
csak a med ve ült fél re hú zód va, csen de sen, és ma gá ban jót ne ve tett a töb bi e-
ken. Vé gül mély, dör mö gő hang ján meg szó lalt:

– Mit vi tat koz tok itt vég nél kül? Te gyünk pró bát! Aki hol nap reg gel elő ször lát ja 
meg a nap su ga rat, az a leg böl csebb kö zöt tünk. 

– Le gyen! – ki ál tot ták az ál la tok, s már más nap reg gel, vir ra dat előtt össze-
gyűl tek. 

Min den ki ke let fe lé for dul va vár ta a nap fel kel tét, ki vé ve a med vét. Ő hát tal állt 
ke let nek, és a hegy csú csát néz te.

– Mi lyen os to ba! – súg tak össze a töb bi ek. – Azt sem tud ja, mer re van ke let!
A med ve azon ban nem vá la szolt sem mit a gú nyo ló dás ra, ha nem to vább ra is a 

hegy csú csot fi gyel te. Nem so ká ra pi ro so dott az ég al ja, de a sű rű er dő min dent 
el ta kart. 

matrica

matrica

matrica
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                                                                               Aki hol nap reg gel elő ször lát ja 
meg a nap su ga rat, az a leg böl csebb kö zöt tünk. 

Min den ki ke let fe lé for dul va vár ta a nap fel kel tét,



Ügyesen dolgoztál! Válassz jutalommatricát, és ragaszd ide!                                                 

Az ál la tok lé leg zet vissza fojt va vár ták, hogy fel kel jen a Nap. Egyszer 
csak a med ve el or dí tot ta ma gát:

– Lá tom a Nap su ga ra it! Ott, a hegy csú cson! 
Min den ki ar ra for dult, és cso dál koz va lát ták, hogy a napsu ga rak be a ra nyoz-

zák a ha vas csú csot, bár a Nap még nem buk kant elő az erdő mögül.
– Nos, ki az os to ba? Ti vagy én?
Nem volt mit ten ni, min den ki be lát ta, hogy a med ve a leg böl csebb.

Feladatok
1. Húzd alá a választ! Miről vitatkoztak az állatok?
a) arról, hogy ki a legokosabb
b) arról, hogy ki legyen a királyuk

2. Melyik állat ült csendben, amíg a többiek hangosan vitatkoztak? 
Mit gondolsz miért? Pipáld ki a helyes mondatot!

1. az oroszlán, mert ő az állatok királya

2. a medve, mert tudta, hogy minden állat bölcs a maga módján

3. a bagoly, mert tudta, a bölcsesség csakis rá jellemző

3. Húzd alá a szövegben!
Milyen feladatot eszelt ki a medve?
Melyik égtáj felől várták az állatok a napfelkeltét?
Hol jelent meg az első napsugár?

4. Mit gondolsz, tényleg bölcs volt a medve, vagy csak kihasználta az 
állattársait?
Válaszodat indokold meg!

15

A medve bölcs volt, mert nem vitatkozott és tudta, minden állat bölcs a maga 

módján.

 a hegy csú cson

a) arról, hogy ki a legokosabb



1. Rajzold le azt a mesét, amelyik a legjobban tetszett neked!

Magyar
3.osztály

Ügyesen dolgoztál! Válassz jutalommatricát, és ragaszd ide!                                                 
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