
1. fejezet 

Beköszöntő 
 

 

 

 

 

 

 

Színezd ki azt a tájegységet, mely a történet helyszíne! 

 

 

A helyszín felszíni formája: 

___________________________________________ 

Szereplők neve: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

Ki kicsoda? Kösd a nevéhez! 

Tirex 

2. osztályos a mai korban 

apród 1460-ból 

Triceratopsz 



Mi a vulkán? 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Sorolj fel olyan hegyeket, melyek vulkánok voltak Magyarországon! Figyelj a 

helyesírásukra! 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Készíts névtáblát a 4 szereplőről! Mikor élt? Mit csinál? Milyen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi a konfliktus? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Forrás: 

https://adoc.pub/2013-tanev15168 

 

SOMA 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

MATYI 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

TRIKÓ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

NYAMM 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

https://adoc.pub/2013-tanev15168


2.fejezet 

A találkozás 

 

Mikor találkozott a két dinó Somával? Számolj!  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Kit kerestek? 

_________________________________________________________________ 

Egészítsd ki a táblázatot! 

 Matyi Mátyás 

Mikor?   

„legnagyobb király”   

Ki keresi őket?   

 

Mi a szabály? Egészítsd ki a táblázatot! Adj nevet az oszlopoknak kérdőszóval! 

? ? 

Szigliget szigligeti 

Badacsony  

 budapesti 

Pécs  

 nagyvázsonyi 

Szigligeti vár  

                            

A szigligeti vár nagyon magasra épült. Az építkezéshez nagyon sok követ 

használtak fel. Keresd meg a mohával benőtt köveket! Ha főnevet találtál a kövek 

Reneszánsz divat

 

 



között, színezd ki zölddel! Az üres kövekre te is írj főnevet! (Mi? Ki? kérdésre 

felelő szócska, ami valakinek, valaminek a neve az a főnév.) 

 

Forrás:  

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1212_mnyelv_3o_fl_16.pdf 

http://magyarkaland.blogspot.com/2014/07/szigliget-szigligeti-var.html 

https://studhist.blog.hu/2017/11/01/szigliget_varanak_tortenete 

http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/7/5/8/_/ir6_108_viselet_s0131_1758779_4037.jpg 

 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1212_mnyelv_3o_fl_16.pdf
http://magyarkaland.blogspot.com/2014/07/szigliget-szigligeti-var.html
https://studhist.blog.hu/2017/11/01/szigliget_varanak_tortenete
http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/7/5/8/_/ir6_108_viselet_s0131_1758779_4037.jpg


3.fejezet 

Zötyögés lóháton 

 

Keresd a szinonímáit! 

dínó: ____________________________ 

         ____________________________ 

         ____________________________ 

 

Mik a lovaglás előnyei, hátrányai? A fejezetből és a saját gondolataidat is írd 

le! 

 

 

Előny Hátrány 

  

  

  

  

  

 

Mit jelent? 

őfelsége: 1._______________________________________________________ 

               2. _______________________________________________________ 

A táblázat feladatait a következő módon old meg!: 

Mi az? kérdésekre írd alá a választ! 

Mit jelent?  közmondások értelmezését beszéljétek meg otthon! O. Nagy Gábor: Szólások, közmondások 

könyvét ajánlom a megoldásokhoz. Nem kell leírni az értelmezést! 

Hogyan nevezzük?  a választ írd a kérdés alá!







 

 

Forrás: 

http://www.ponyclub-club.gportal.hu/gindex.php?pg=21002187 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_0912_kult_4o_dk_7a_2.pdf 

 

 

 

http://www.ponyclub-club.gportal.hu/gindex.php?pg=21002187
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_0912_kult_4o_dk_7a_2.pdf


4.fejezet 

Szigliget 

 

Kösd össze a szavakat a kép megfelelő részével! Melyik hol lehet? 

 

A várak részeivel ismerkedhetsz, ha ellátogatsz a következő linkre! 

https://wordwall.net/hu/resource/593640 

14 szó bújt el a betűhálóban a fejezet szövegéből. Keresd meg őket! 

 

 

várudvar 

várfal 

felvonóhíd 

istálló 

palota 

gyilokjáró 

gazdasági épületek 

lakótorony 

körbástya 

várkápolna 

kaputorony 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

https://wordwall.net/hu/resource/593640


                         

          x 
      x 

       

 

Mondd másképp! 

temérdek _____________________ 

felfordulás____________________ 

kisandított ____________________ 

lopakodik _____________________ 

ajtónállók_____________________ 

tisztelettudó___________________

 

Fejezd be a mondatokat a szöveg alapján! 

 

Milyen számokat kell a telefon 

billentyűzetén benyomni, hogy a 

következő sms-t el tudjuk 

küldeni! (Mondatvégi írásjeltől 

eltekintünk.) 

Forrás: https://ilyarm.ru/assets/7574708.png 

 

 

https://ilyarm.ru/assets/7574708.png


5. fejezet 

A megbízás 

 

Egészítsd ki a mondatokat! 

Soma szállása ___________________________________________________. 

                                        Hol volt? 

Mindenki _______________________________________________készülődött. 

                                         Mire? 

Ki volt János úrfi? ________________________________________________ 

Hasonlítsd össze a két fiatalt! 

 János úrfi Soma 

Milyen gazdag?   

Hol alszik?   

Mi a munkája?   

Milyen a ruházata?   

 

Mi a zsarolás? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Beszélgessetek szüleitekkel a következő kérdésekről! A válaszokat nem kell leírni, 

csak bújjatok össze azzal, akivel beszélgettek, és hallgassátok meg egymást. Ki mit 

gondol ezekről a dolgokról? 

Hogyan értékelitek János úrfi kérését, megbízását? 

Voltál-e már olyan helyzetben, amikor úgy érezted, hogy nem mondhatod el az 

igazat? 

Miért fontos az őszinteség? 

Milyen következményei vannak a hazugságoknak? 



Van-e lehetősége Somának másként cselekedni? Kiderülhet-e a titok? 

Válaszolj a kérdésekre egész mondatokkal! 

Mi történt János úrfival, ami miatt nem tud a lovagi tornán részt venni? 

_______________________________________________________________ 

Mivel lehet enyhíteni a panaszán? 

_______________________________________________________________ 

Rajzold le a növényt, amivel gyógyítják János úrfi lábát! Olvasd el az ismeretterjesztő 

szöveget a növényről! 

Lágy szárú, évelő növény. 15–30 cm átmérőjű. Az egyes levelek nyelesek, oválisak, 5–20 cm 
hosszúak, 4–9 cm szélesek, sima szélűek, csúcsban végződnek; 5-9 párhuzamos ér fut végig 
rajtuk. A virágok aprók, zöldes-barnás színűek, 13–15 cm hosszú felálló száron 5–15 cm 
hosszú, keskeny füzérvirágzatot alkotnak. Májustól szeptemberig virágzik. Szélbeporzású. 

Az útilapu a nagy útifűnek a népi elnevezése. Présnedvének erős baktériumölő, 
gyulladáscsökkentő, sebgyógyító hatása van. A népi gyógyászatban külsőleg bőrsérülésekre, 
rovarcsípésekre, égési sérülésre, vágott és gennyes sebekre, nehezen gyógyuló fekélyekre és 
vérzéscsillapításra használták. 

Útilaput köt a talpára. Ezt arra az emberre mondjuk, akinek kiadták az útját, elkergették, vagy 
aki meglépett. Régen, akinek a hosszú, fárasztó vándorlás alatt feltörte a cipő, a csizma a 
talpát, az egy jól összegyűrt útilapu levelét a sebre téve, gyógyította magát. Ez a népi 
gyógyászati megfigyelés áll a szólás mögött. 

Milyen címet adnál a 3 bekezdésnek? 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_%C3%BAtif%C5%B1 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1gy_sz%C3%A1r%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89vel%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A9l_(botanika)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A1g_(botanika)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_%C3%BAtif%C5%B1


6.fejezet 

A fegyvertároló 

 

Kösd a kép megfelelő részéhez a lovag felszerelését! 

                                                           

Egészítsd ki a szókapcsolatokat melléknévvel? Használd a fejezetet! 

_____________________________kardja 

légy __________________________________ 

____________________________sárkánygyík 

____________________________ lidércek 

____________________________lidércszaurusz 

____________________________ tolldísz 

____________________________ címer 

____________________________karmai 

____________________________ barátom 

____________________________láncszemek 

sisak fegyverek 

 

 

 

 

páncéling vért 

címer lovagi kesztyű 



Párosítsd a harcosokat árnyképükkel! 

 

Nézd meg a következő linken a lovagokról szóló bemutatót! 

https://slideplayer.hu/slide/12745016/ 

Mit jelent? 

lápi lidérc_________________________________________________________ 

Mi mindentől féltek még az emberek a szigligeti várban? Sorold fel! 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

         

https://slideplayer.hu/slide/12745016/


Gyűjts 5-5 toldalékos főnevet a fejezetből!  

 

 

 

többes számú főnév -val, -vel toldalékos 

főnév 

-t toldalékos főnév -tól, -től toldalékos 

főnév 

-ról, -ről toldalékos 

főnév 

     

     

     

     

     

 

 

 

Forrás:  
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1510_irod_2o_tk_5.pdf utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1001_kult_4o_fo_3a1.pdf utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1009_kf_3o_fl_5.pdf utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1510_irod_2o_tk_5.pdf
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1001_kult_4o_fo_3a1.pdf
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1009_kf_3o_fl_5.pdf


7. fejezet 

A lovagi torna 

 

Keress minél több szót a fejezetből, melyben -ly, vagy -j betű van!  

-ly -j 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

A lovagi tornáról sok mindent megtudhatsz az alábbi linken található 

bemutatóból.: 

https://slideplayer.hu/slide/2100219/ 

Húzd alá azoknak a felszereléseknek a nevét, amelyek a lovag védelmét 

szolgálták! 

pajzs       vértezet        sisak        kard        lándzsa        tőr        csatabárd        buzogány 

 

A két kép között 5 apró eltérés van. Keresd meg őket! 

https://slideplayer.hu/slide/2100219/


 

Pótold a mondatból a hiányzó magánhangzókat! A lovagokról tudsz meg egy fontos 

dolgot. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

A lovagok igen türelmesek 

voltak. Te is az vagy? Akkor itt az 

ideje, hogy megmutasd! Színezd 

ki a paripát úgy, hogy egymás 

mellett lévő minták nem 

lehetnek ugyanolyan színűek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1009_kf_3o_fl_5.pdf utolsó 

letöltés: 2022. 10. 19. 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_2001_kf_4o_fl_7.pdf utolsó 

letöltés: 2022. 10. 19. 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1009_kf_3o_fl_5.pdf
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_2001_kf_4o_fl_7.pdf


https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1009_szov_2o_fl_21.pdf 

utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1009_szov_2o_fl_21.pdf


8. fejezet 

Mátyás az igazságos 

 

Gyűjts hosszú mássalhangzós szavakat! (minimum 10 db) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Oldd meg a keresztrejtvényt! 

 

       
            1 Királyunk neve 

    
                

 

2 Lovagi nézőtér 

     
            

  

3 Lovag szinonímája 

    
                

 

4 Királyunk ismertetőjegye 

    
              

  

5 Soma a dínók …. 

       
        

  

6 A lovagi torna megváltoztatta az életét 

       
            7 Királyi ékszer 

      
          

  

8 Lovagi álarc 

     
            

  

9 Így járt Mátyás népe között 

                      
  

10 Akinek páncélját felvette Soma 

  
                  

  

11 Akik várták Mátyás ítéletét 

 
                      

 

12 A király helye a lelátón 
 

 

 

A következő láncjáték hasonló a „Nálam van a…, kinél van a…” játékhoz. A kártyákat a vonal 

mentén vágjátok ki! A kártyákat osszátok szét azok között, akik játszanak, és már mehet is a 

játék! Jó szórakozást! Ugye mennyi mindent megtanultál Mátyás királyról? 

 



 
Kezdjük a játékot! 

Hol született Mátyás király? 

 
Kolozsváron. 

Hány idegen nyelven beszélt Mátyás? 

 
Három. 

Mikor született Mátyás király? 

 
1443. február 23. 

Hogy hívták a zsoldoshadseregét? 

 
Fekete sereg. 

Hány kötetből állt a könyvtára? 

 
Közel 2500. 

Mi volt a pontos neve? 

 
Hunyadi Mátyás  

Hogy hívták az édesapját? 

 
Hunyadi Jánosnak. 

Mi volt az egyik kedvenc időtöltése? 

 
Kedvelte a történelmet, gyűjtötte a 

könyveket. 
Hány évesen lett király? 

 
15 évesen. 

Hogyan hívják a kézzel írott kódexeket? 

 
Korvináknak. 

Minek a jegén kiáltották ki királynak? 

 
A Duna jegén. 

Hogy hívták azokat a barátait, akik 
összeesküdtek ellene? 

 
Vitéz János és Janus Pannonius. 

Mi volt intézkedéseinek egyetlen célja? 

 
Gyarapítani a királyi kincstár vagyonát. 

Melyik hónapban született? 

 
Február. 

Mije volt ő a magyaroknak? 

 
A magyarok királya volt. 

Miről volt híres a mondák szerint? 

 
Arról, hogy álruhában járta az országot. 

Milyen típusú uralkodó volt? 

 
Keménykezű király volt. 

Melyik papírpénzen szerepel a képe? 

 
Az 1000 forintoson. 

Milyen melléknévvel szokták Mátyást 
általában illetni? 

 
Mátyás, az igazságos. 

Vége a játéknak! 

 

Forrás: 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1704_magy_irod_4o_tk_1.pdf 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1704_magy_irod_4o_fl_2.pdf 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1704_irod_3o_fl_1.pdf 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1704_magy_irod_4o_tk_1.pdf
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1704_magy_irod_4o_fl_2.pdf
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1704_irod_3o_fl_1.pdf


Mit kérdeznél Mátyás királytól, ha találkozhatnál vele? Írd a buborékokba! 

Egy Mátyás királlyal készült riportot olvashatsz. Vajon milyen kérdéseket tehetett fel a 
riporter? 

 
Riporter:  ? 

Mátyás király: Hunyadi János kormányzó. 

 
Riporter:  ? 

Mátyás király: Igen, szerintem jó döntés volt a fekete sereg létrehozása, hiszen általuk jelentősen 

tudtam növelni az ország területét. 

 
Riporter:  ? 

Mátyás király: Nagyon szeretek tanulni, kedvencem a történelem. 

 
Riporter:  ? 

Mátyás király: Azt hiszem, a közel 2500 kötetes könyvtáramra vagyok a legbüszkébb. 

 
Riporter:______ ____________________________________________________________________? 

Mátyás király: Igaz vagy nem? Nos, ezt nem szeretném elárulni, mindenki döntse el, hogy járom-e az 

országot álruhában, vagy sem. 

 

Már sok mindent tudtok Mátyás királyról.  Igaz vagy hamis? Írd a mondatok után! 

Mátyás király Budapesten született 1443-ban. _____ 

Mátyás könyvtára a világon a legnagyobb. _____ 

A híres fekete sereg egy zsoldosokból álló hadsereg volt. _____ 

Mátyás tanult király volt, több nyelven is beszélt. ____ 

Mátyás uralkodása alatt nyugalomban élhetett a köznép. ____ 

Mátyás 20 éves kora után lett király. ____ 

Saját embereire, barátaira mindig számíthatott. ____ 

Uralkodása alatt jelentősen növelte az ország területét. ____ 



9. fejezet 

Az új címer 

 

Készítsd el a saját címered! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rajzold le Soma címerét! 

 

 

 

 

 

 

Mi lett a zászló?______________________________________________________________ 

Nem véletlen, hogy a címerkészítő neve ______________.  

Miért? Mit jelent a neve? Nézz utána! 

heraldika: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Mi található egy címeren? 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

 

Te még mit tennél rá? 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

 

 



Nézd meg a képeket, majd karikázd be annak a szónak a számát, amelynek jelentése illik 

rá! (Több megoldás!) 

 

Ha megfejted a rejtvényt, a függőleges oszlopokból kiderül, hogy milyen 
alkalommal gyakorolták a lovagok a bajvívást. 

 
       1.  O    V        

   2. V   Z   M   L   Y     

       3. V   Ú   Ő       

  4. S Z   M              

     5. F   Y V   H      Ó  

      6.     R          

  7.    V  T   C  L    Ó    

    8.     M            

    9.  Y               

     10. P               

 11.    D                

 

1. Itt éltek a középkorban a lóháton harcoló férfiak. 

2. Erre festették rá a címert, a páncél fölött viselték. 

3. Ő tanította meg az apródokat az illemszabályokra. 

4. Itt őrölték meg a gabonát. 

5. Ez lesz az apródokból lovaggá ütésük előtt. 
 

6. A barát és ellenség megkülönböztetésére szolgált, 
apáról fiúra szállt. 

7. Középkori mutatványos, aki betanított 
állatával szórakoztatta az embereket. 

 

8. Így nevezték a nagy étkezéseket. 
 

9. Ebben ül a lovag a ló hátán, amíg ki nem ütik 
belőle. 

 

10. Ez védte harc közben a lovagok testét és a 
fejét. 

 

11. Hosszú, a végén hegyes fegyver. 



Forrás: 
 
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1009_kf_2o_fl_17.pdf utolsó letöltés: 2022. 
10. 19. 
 
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1009_szov_2o_fl_21.pdf utolsó letöltés: 

2022. 10. 19. 

 

 

 

 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1009_kf_2o_fl_17.pdf
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1009_szov_2o_fl_21.pdf


10. fejezet 

A királyi udvar 

 

Gyakorold a hosszú szavak olvasását szótagolva, majd folyamatosan! 

páfránylevélen     összeszedte                           kiérdemelted  elújságoltam 

betegágyon      megpendített            kertitörpéjük  tirannoszaurusz 

Egy levegővel olvasd el az egy sorban lévő szavakat, mondatokat! 

abrak 

abrakol 

háromszor abrakol 

Csörgő háromszor abrakol. 

Csörgő háromszor abrakol szénát. 

Csörgő háromszor abrakol dupla szénát. 

Csörgő háromszor abrakol dupla adag szénát. 

A cím mire utal? Mi is a „királyi udvar”? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Kik nem örültek Soma lovaggá nevelésének? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Mivel utaztak akkor? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

(https://tudas.hu/wp-

content/uploads/2021/05/kocsi1.jpg) 

 

 

 

 



 

Kikkel utazik a király? Keresd a betűhálóban 4 irányban ()!   

  

 

Folytasd a hasonlatot! 

A várúr olyan fancsali ábrázattal jött-ment, mint 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Nézz utána lexikonban! Ki 

Galeotto Marzió: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Mathias Rex?: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

É P B Q P M T M X Z L K 
N S Z O L G Á L Ó K Ö L 

E G Z B K T D Q Y R V Z 
K S D E D A N G Ő Z S T 

M R Z J N P T T W Á V J 
O J J A J É S O D Q G M 

N M R Z K E S A N R P L 
D J Z M T Á V Z N Á K Y 

Ó W D T P Ő C K E R K L 
K N L L F W V S M K T L 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 



11. fejezet 

A gúnyolódók 

Mire gondolsz a cím alapján? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Kik szoktak gúnyolódni? Miért? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

A fejezetben kik gúnyolódnak? Miért? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Hol szállt meg a király és udvartartása?                          N__GYV__ZS__NY 

 

Mennyi időt töltött itt Mátyás és udvarnépe? ______ 

Milyen hasznos holmikat kapott Soma? 

___a______,           ___á______a,         ____u____o____á_____,         ___u___a 

   

Ha felismerted a fegyvereket, kösd a szóhoz! 



Az igazi vitézeknek mi a 2 legfontosabb feladata? 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

Mi a szolgák feladata a vadászaton? 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

Keresd meg azt a részt a fejezetben, amelyik a csúfolódásról szól!  

Mit szóltok Soma reagálására a csúfolódásra? Írd le a véleményed! Te hogyan 

reagáltál volna? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Egészítsd ki a mondatokat a fejezet szövege alapján! 

________________________________ Soma háta mögött, hangosan ________________________ ócska 

ruháit, és ha csak _______________________________, ____________________________ fellökni és 

kigáncsolni. 

Milyen szófajú szavakat kellett pótolni? _________________________ 

Írj példákat a fejezetből! 

T/3. múlt idejű igekötős ige: ________________________________________________________________ 

E/3. jelen idejű igekötős ige: ________________________________________________________________ 

T/1. jelen idejű igekötős ige: ________________________________________________________________ 

E/3. jelen idejű igekötős ige: ________________________________________________________________ 

E/1. múlt idejű nem igekötős ige: __________________________________________________________ 

Forrás: 

https://www.latvany-terkep.hu/magyar/oldalak/nagyvazsony_kinizsi_var_varrajz_vartortenet/ utolsó 

letöltés: 2022. 10. 19. 

https://www.latvany-terkep.hu/magyar/oldalak/nagyvazsony_kinizsi_var_varrajz_vartortenet/


https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarViseletek-magyar-viseletek-tortenete-

2/fekete-tablak-magyarazata-92/42-xv-szazadbeli-magyar-fegyverek-1F4/ utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

http://www.lovagok.hu/images/stories/cikkeink/mestersegek/mestersegek-szabo.jpg  utolsó letöltés: 

2022. 10. 19. 

https://static-cdn.arcanum.com/nfo-

resources/magyarnemzettortenete_pic/magyarnemzettortenete/mote-01-192.jpg utolsó letöltés: 2022. 

10. 19. 

 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarViseletek-magyar-viseletek-tortenete-2/fekete-tablak-magyarazata-92/42-xv-szazadbeli-magyar-fegyverek-1F4/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/MagyarViseletek-magyar-viseletek-tortenete-2/fekete-tablak-magyarazata-92/42-xv-szazadbeli-magyar-fegyverek-1F4/
http://www.lovagok.hu/images/stories/cikkeink/mestersegek/mestersegek-szabo.jpg
https://static-cdn.arcanum.com/nfo-resources/magyarnemzettortenete_pic/magyarnemzettortenete/mote-01-192.jpg
https://static-cdn.arcanum.com/nfo-resources/magyarnemzettortenete_pic/magyarnemzettortenete/mote-01-192.jpg


12. fejezet 

A vadászat 

 

Mire van szükség a vadászathoz? Írd a szavakat a megfelelő helyre!  

                                     

 

Milyen is egy vadászsólyom? Az ismeretterjesztő szöveg alapján gyűjtsd ki a fontos 

adatokat a megadott szempontok szerint! 

 

Az északi sólyom vagy vadászsólyom a gerincesek törzsének, 

madarak osztályába tartozó faj. Európa északi területein él. 

Testhossza 50-60 centiméter, szárnyfesztávolsága 105-130 

centiméter és testtömege 900-1900 gramm. A tojó nehezebb, mint 

a hím. Ez a faj a legnagyobb a sólymok között. A tollazat a majdnem 

fehértől szürkésbarnáig, vagy szürkéig változik. A madár mellkasán 

nyílhegy alakú rajzolatok láthatók. A faroktollak hosszúak, szélesek, 

gyakran csíkozottak. Magányosan vagy párban él. Tápláléka 

madarak, emlősök, kétéltűek, halak és rovarok. A költési időszak 

április-június közötti időszakra tehető. Egy fészekaljban 2-7 

krémszínű, barnán pöttyözött tojás található. A fészek a csupasz sziklára épül. A tojó 30-36 napig 

kotlik, eközben a hím védelmezi a fészket és táplálja a tojót. A fiatal madarak 46-49 nap után 

repülnek ki. Magyarországon védett, eszmei értéke 100 ezer Ft.  

 

                                                    

lovak 

fegyverek 

kürtök 

kutyák 

vadászsólyom 

 

élőhely: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

szaporodás: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 



 

Fejezd be a vadászsólyomról írt hasonlatokat! 

…olyan jól repül, mint a ____________________________________________________ 

… olyan éles a csőre, mint a ________________________________________________ 

 

Egészítsd ki a mondatokat!  

Az emberek igazán trükkösek, bár kívülről elég ________________________________ tűnnek a 

_______________________________________ lábukkal, ________________________________________ körmükkel és 

___________________________________________fogaikkal. Nincs sem ____________________________ karmuk, sem 

________________________________ szarvuk, de még csak ___________________________________ pikkelyeik sem. 

A hajtók nagy csinnadrattával ________________________________ az állatokat, akik fejvesztve 

_______________________________ a másik irányba, oda, ahol a vadászok csendben _________________rájuk.  

Az első mondat hiányzó szavainak szófaja: __________________________________ 

A második mondat hiányzó szavainak szófaja: ______________________________ 

 

Mitől kellett megmentenie Somának csúfolódó társát? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                   

életmód: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

táplálkozás: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

külső jellemzők: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________                                                  



Forrás: 

 https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=23940 utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

  https://pannonvad.hu/wp-content/uploads/2016/12/Vaddiszn%C3%B31-300x300.jpg utolsó letöltés: 

2022. 10. 19. 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Vipera_ursinii_macrops.jpg/640px-

Vipera_ursinii_macrops.jpg utolsó letöltés: 2022. 10. 19.                                                                 

https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=23940
https://pannonvad.hu/wp-content/uploads/2016/12/Vaddiszn%C3%B31-300x300.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Vipera_ursinii_macrops.jpg/640px-Vipera_ursinii_macrops.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Vipera_ursinii_macrops.jpg/640px-Vipera_ursinii_macrops.jpg


13. fejezet 

Az álruha 

 

Milyen összetett szóra gondoltam? 

                      +ző              

 

___________________________________________________________________________________________ 

Keresd a betűhálóban az összetett szavakat! A 15 szót írd a nyilak után () 

a megfelelő helyre! (Nem abban a sorban találod! A nyilak segítenek megtalálni a 

szavakat!) 

Z S C Í M E R K É S Z Í T Ő K  

S Y Á Y K L Y B N Ő Y K B Í N  

U Z R P P Í K H L X Í X G Y B  

R P Á R A M Y Ö A G G Y Q P D  

U A D N T R Ó G Y T Ó V A V V  

A R T T T Y A Ó Y V Ö R B A L  

Z A B E G Ó F H A N A K D T A  

S S I Í R O F D A S Á Á R T M  

Ó Z K A R E Á Ö Z Y S K É Ö V  

Z T Y M R S V T L Z T R R Y S  

S E A W Z Ó R S D D K U B Á T  

Á M R O B U Z Í A R L Y K T S  

D B K D H R N Í Í V Y L D M N  

A E X A R Ó Q S T Y M L T P Q  

V R B L Z Q Z Y V R Y M W N Y  

   



Melyik mese jut eszedbe Mátyás király tanácsáról? 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Palkó megmentésének, a vadászat történéseinek mi lett a következménye? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

A történetben ki vett már fel álruhát? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Kik szokták felvenni más ruháját? Miért? (Engedd el a fantáziád!) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Az állatok is álcázzák magukat. Írj példát! Indokold is meg! (Idegen szóval ezt úgy 

mondjuk mimikri. Nézz utána mit jelent pontosan!) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ki mondta kinek? 

Holnapra elkészítem címeres pajzsodat…. _______________________________________ 

….. hogy élnek az alattvalóim. _____________________________________________________ 

Pompás gondolat,… ________________________________________________________________ 

Ide ne gyere, te rongyos! __________________________________________________________ 

Szinonímákat keress a megadott szavakra! 

alattvaló__________________________________________________________ 

szerezz___________________________________________________________ 

udvarias__________________________________________________________ 

kémlel____________________________________________________________ 

Hasonlítsd össze! 

 Gazdag ember Szegény ember 
   
   
   
   

 



Forrás: 

árnykép: https://cdn.w600.comps.canstockphoto.hu/%C3%A1rnyk%C3%A9p-bika-clip-art-

vektor_csp7001176.jpg utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

fül: https://thumbnails-4.fotky-foto.cz/400/01/14/46/FotkyFoto_kresba-lidske-ucho_11446342.jpg 

kutya: https://www.vidamkifesto.hu/uploads/kleurplaten/labrador-hond.jpg  

harapás: https://gyerekszoba.hu/uploads/2019/07/gyerek_harap_n.jpg 

ház: http://www.kifesto24.hu/coloring-pages/2952.gif  

őr: https://www.supercoloring.com/coloring-pages/knight-0 

gyalogos: https://www.freepik.es/vector-premium/icono-doodle-contorno-dibujado-mano-persona-

caminando-peaton-recreacion-actividad-pie-concepto-estilo-vida-saludable-ilustracion-dibujo-

vectorial-impresion-web-movil-e-infografia-sobre-fondo-blanco_16763991.htm utolsó letöltés: 2022. 

10. 21. 

út: https://cdn.w600.comps.canstockphoto.hu/%C3%BAt-clip-art_csp2159292.jpg 

A képek utolsó letöltése: 2022. 10. 21. 

https://cdn.w600.comps.canstockphoto.hu/%C3%A1rnyk%C3%A9p-bika-clip-art-vektor_csp7001176.jpg
https://cdn.w600.comps.canstockphoto.hu/%C3%A1rnyk%C3%A9p-bika-clip-art-vektor_csp7001176.jpg
https://thumbnails-4.fotky-foto.cz/400/01/14/46/FotkyFoto_kresba-lidske-ucho_11446342.jpg
https://www.vidamkifesto.hu/uploads/kleurplaten/labrador-hond.jpg
https://gyerekszoba.hu/uploads/2019/07/gyerek_harap_n.jpg
http://www.kifesto24.hu/coloring-pages/2952.gif
https://www.freepik.es/vector-premium/icono-doodle-contorno-dibujado-mano-persona-caminando-peaton-recreacion-actividad-pie-concepto-estilo-vida-saludable-ilustracion-dibujo-vectorial-impresion-web-movil-e-infografia-sobre-fondo-blanco_16763991.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/icono-doodle-contorno-dibujado-mano-persona-caminando-peaton-recreacion-actividad-pie-concepto-estilo-vida-saludable-ilustracion-dibujo-vectorial-impresion-web-movil-e-infografia-sobre-fondo-blanco_16763991.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/icono-doodle-contorno-dibujado-mano-persona-caminando-peaton-recreacion-actividad-pie-concepto-estilo-vida-saludable-ilustracion-dibujo-vectorial-impresion-web-movil-e-infografia-sobre-fondo-blanco_16763991.htm
https://cdn.w600.comps.canstockphoto.hu/%C3%BAt-clip-art_csp2159292.jpg


14. fejezet 

Érkezés Budára 

 

Mátyás király honnan hová tartott? Jelöld a térképen a haladás irányát! Írd a 

nyilakra az állomások neveit! 

 

Mi mindent kerestek Budára érve a dínók? Keresd meg a szövegben, majd írd a szavakat 

a megfelelő helyre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra Budai vár Mátyás korában 

 



Budapest mely nevezetességeit szerették volna megmutatni Somának? Nézz utána 

melyik mikor épült! 

NEVEZETESSÉG NEVE ÉPÍTÉS IDEJE KÉP 

 
 
 

 

 
  

 
  

 
  

 
 

Nézd meg a térképen! Milyen és hány híd köti össze Budát és Pestet ma! Figyelj a 

helyesírásra! 

SORSZÁM HÍD NEVE TÍPUSA 

1.  közúti 
2.  közúti 
3.  közúti 
4.  közúti 
5.  közúti 
6.  közúti 
7.  közúti 
8.  közúti 
9.  közúti 

10.  közúti 
11.  közúti 
12.  közúti 
13.  közúti 
14.  vasúti 
15.  vasúti 

 



Forrás: 

https://i.pinimg.com/originals/5e/54/9b/5e549bf506e88e08833d2da154d51845.png utolsó letöltés: 

2022. 10. 19. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/M%C3%A1ty%C3%A1s_budai_v%C3

%A1ra.jpg/640px-M%C3%A1ty%C3%A1s_budai_v%C3%A1ra.jpg utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Hull%C3%A1mvas%C3%BAt_1.jpg/3

75px-Hull%C3%A1mvas%C3%BAt_1.jpg utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://abtk.hu/images/aktualis/2020/Ismerettar/Muveszettortenet/09.03-Orszaghaz/05-

9_05_P1000151.JPG utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://www.szuperinfoesztergom.hu/wp-content/uploads/2020/10/budai-v%C3%A1r.jpg utolsó 

letöltés: 2022. 10. 19. 

https://budapest.varosom.hu/upload_pic/big/61/401986111121044427_budavari_siklo.jpg utolsó 

letöltés: 2022. 10. 19. 

 

https://i.pinimg.com/originals/5e/54/9b/5e549bf506e88e08833d2da154d51845.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/M%C3%A1ty%C3%A1s_budai_v%C3%A1ra.jpg/640px-M%C3%A1ty%C3%A1s_budai_v%C3%A1ra.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/M%C3%A1ty%C3%A1s_budai_v%C3%A1ra.jpg/640px-M%C3%A1ty%C3%A1s_budai_v%C3%A1ra.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Hull%C3%A1mvas%C3%BAt_1.jpg/375px-Hull%C3%A1mvas%C3%BAt_1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Hull%C3%A1mvas%C3%BAt_1.jpg/375px-Hull%C3%A1mvas%C3%BAt_1.jpg
https://abtk.hu/images/aktualis/2020/Ismerettar/Muveszettortenet/09.03-Orszaghaz/05-9_05_P1000151.JPG
https://abtk.hu/images/aktualis/2020/Ismerettar/Muveszettortenet/09.03-Orszaghaz/05-9_05_P1000151.JPG
https://www.szuperinfoesztergom.hu/wp-content/uploads/2020/10/budai-v%C3%A1r.jpg
https://budapest.varosom.hu/upload_pic/big/61/401986111121044427_budavari_siklo.jpg


15. fejezet 

Sült krumpli és főtt kukorica 

 

Melyik évbe csöppent a két kis dínó?_____________________________________ 

Miért nem ismerik Magyarországon a kukoricát, krumplit, paradicsomot, paprikát? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Honnan származnak ezek a növények?_________________________________________________________ 

Mondd másképp! 

kukorica= ___________________, _________________________ 

krumpli= _____________________, ________________________ 

Miket ehettek akkor? Állíts össze egy ebédet Mátyás királynak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Számolj! Mikor fedezik fel Amerikát? Somáék melyik évet írják? Hány év múlva fedezik 

fel pontosan az új világot? 

     
   

                  
        

 

 

 

 

Felséged mai ebédje 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 



Nézz utána! Melyik növény honnan származik? 

Növény Származási hely Melyik részét fogyasztjuk? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



Forrás:  

főzőtök: 

https://th.bing.com/th/id/R.7ab97ab26ff5e3cf0a84bb6c5c4b50b0?rik=m3Yp1zxhnLmDVg&riu=http

%3a%2f%2fgenezispartner.hu%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f11%2fAdobeStock_64193141-

e1478093870415.jpeg&ehk=NIffa3fMwP8H3z87Od619WdGxAkSsD0lJ5rqgggYiOM%3d&risl=&pid=Im

gRaw&r=0 utolsó letöltés: 2022. 11. 04. 

paradicsom: 

https://th.bing.com/th/id/R.2cf1b5f5606a0509e96cb899b03e31c0?rik=7Hw7CSs2VWDQ3g&riu=http

%3a%2f%2falska-punkt.fun%2fsydve%2ff-

b7l9_45Ny2ja2Am_6DJAAAAA.jpg&ehk=kBtIpdo1RGVMSzAx0y9X26qTxpmU%2bbqH6BfVCndvDYE%3

d&risl=&pid=ImgRaw&r=0 utolsó letöltés: 2022. 11. 04. 

paprika https://ellenallozoldsegek.hu/wp-content/uploads/2021/12/Borka-2-1.jpg 

dohány https://www.agrotrend.hu/webimages/images/dohany1.jpg 

kukorica https://agraragazat.hu/wp-content/uploads/2019/08/Borito_b1.jpg 

burgonya https://ankert.hu/wp-content/uploads/2018/04/burgonya2.jpg 

napraforgó 

https://ttk.elte.hu/media/89/82/1e328455f72535339f4ba52e6a1eeb887f274878e5dce22175e657a8

9aed/sunflower.jpg 

görögdinnye: https://www.syngenta.hu/sites/g/files/zhg316/f/media-wysiwyg/2019/10/09/botsana-

f1-600.jpg 

őszibarack https://ankert.hu/wp-content/uploads/2016/04/peach2.jpg 

Képek utolsó letöltésének ideje: 2022. 11. 04. 

 

 

https://th.bing.com/th/id/R.7ab97ab26ff5e3cf0a84bb6c5c4b50b0?rik=m3Yp1zxhnLmDVg&riu=http%3a%2f%2fgenezispartner.hu%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f11%2fAdobeStock_64193141-e1478093870415.jpeg&ehk=NIffa3fMwP8H3z87Od619WdGxAkSsD0lJ5rqgggYiOM%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.7ab97ab26ff5e3cf0a84bb6c5c4b50b0?rik=m3Yp1zxhnLmDVg&riu=http%3a%2f%2fgenezispartner.hu%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f11%2fAdobeStock_64193141-e1478093870415.jpeg&ehk=NIffa3fMwP8H3z87Od619WdGxAkSsD0lJ5rqgggYiOM%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.7ab97ab26ff5e3cf0a84bb6c5c4b50b0?rik=m3Yp1zxhnLmDVg&riu=http%3a%2f%2fgenezispartner.hu%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f11%2fAdobeStock_64193141-e1478093870415.jpeg&ehk=NIffa3fMwP8H3z87Od619WdGxAkSsD0lJ5rqgggYiOM%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.7ab97ab26ff5e3cf0a84bb6c5c4b50b0?rik=m3Yp1zxhnLmDVg&riu=http%3a%2f%2fgenezispartner.hu%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f11%2fAdobeStock_64193141-e1478093870415.jpeg&ehk=NIffa3fMwP8H3z87Od619WdGxAkSsD0lJ5rqgggYiOM%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.2cf1b5f5606a0509e96cb899b03e31c0?rik=7Hw7CSs2VWDQ3g&riu=http%3a%2f%2falska-punkt.fun%2fsydve%2ff-b7l9_45Ny2ja2Am_6DJAAAAA.jpg&ehk=kBtIpdo1RGVMSzAx0y9X26qTxpmU%2bbqH6BfVCndvDYE%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.2cf1b5f5606a0509e96cb899b03e31c0?rik=7Hw7CSs2VWDQ3g&riu=http%3a%2f%2falska-punkt.fun%2fsydve%2ff-b7l9_45Ny2ja2Am_6DJAAAAA.jpg&ehk=kBtIpdo1RGVMSzAx0y9X26qTxpmU%2bbqH6BfVCndvDYE%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.2cf1b5f5606a0509e96cb899b03e31c0?rik=7Hw7CSs2VWDQ3g&riu=http%3a%2f%2falska-punkt.fun%2fsydve%2ff-b7l9_45Ny2ja2Am_6DJAAAAA.jpg&ehk=kBtIpdo1RGVMSzAx0y9X26qTxpmU%2bbqH6BfVCndvDYE%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://th.bing.com/th/id/R.2cf1b5f5606a0509e96cb899b03e31c0?rik=7Hw7CSs2VWDQ3g&riu=http%3a%2f%2falska-punkt.fun%2fsydve%2ff-b7l9_45Ny2ja2Am_6DJAAAAA.jpg&ehk=kBtIpdo1RGVMSzAx0y9X26qTxpmU%2bbqH6BfVCndvDYE%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0
https://ellenallozoldsegek.hu/wp-content/uploads/2021/12/Borka-2-1.jpg
https://www.agrotrend.hu/webimages/images/dohany1.jpg
https://agraragazat.hu/wp-content/uploads/2019/08/Borito_b1.jpg
https://ankert.hu/wp-content/uploads/2018/04/burgonya2.jpg
https://ttk.elte.hu/media/89/82/1e328455f72535339f4ba52e6a1eeb887f274878e5dce22175e657a89aed/sunflower.jpg
https://ttk.elte.hu/media/89/82/1e328455f72535339f4ba52e6a1eeb887f274878e5dce22175e657a89aed/sunflower.jpg
https://www.syngenta.hu/sites/g/files/zhg316/f/media-wysiwyg/2019/10/09/botsana-f1-600.jpg
https://www.syngenta.hu/sites/g/files/zhg316/f/media-wysiwyg/2019/10/09/botsana-f1-600.jpg
https://ankert.hu/wp-content/uploads/2016/04/peach2.jpg


16. fejezet 

Reggeli hajcihő 

Milyen magyar kutyafajtákat ismersz? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Nézz utána a kuvasz kutyának!   Mit tudtál meg róla! Írd a megfelelő helyre a 

gondolattérképen! (https://kutyafajtak.hu/kuvasz-kutya) 

 élethely                                                                                                                  szaporodás        

                                                                                                                 

 

 

 

 

  

táplálkozás                                                                                                           életmód 

 

 

 

Hány kutyát hozott a szegény ember? _____________ 

Mennyi aranyat kapott 1 kutyáért _______________ 

                                         10 kutyáért? _______________ 

Ki kapta meg Mátyás király kutyáját? ________________ 

„Félreértés” mit jelent számodra? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 



Te is bejuthatsz Hunyadi 

Mátyás várába, csak meg kell 

tudnod a kódokhoz tartozó 

számokat! Folytasd a 

sorozatokat! Ha megtaláltad 

a számokhoz tartozó 

kódokat, írd be a kapu 

melletti táblába! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

főnév: 

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

4.______________________________

5.______________________________ 

ige: 

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

4.______________________________

5.______________________________ 

Alkoss szavakat a 
szótagokból (10 szó)! 
Minden megalkotott 

szó a kutyára 

vonatkozzon! 

Szófajok szerint 

csoportosítva írd le! 

 



Forrás:  

https://www.kutyazona.hu/kutyafajtak/kuvasz/ utlosó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1112_mat_3o_fl_5.p

df utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://i.pinimg.com/originals/00/f1/d1/00f1d184aa17ef4790076c1b5759560b.gif utolsó letöltés: 

2022. 10. 19. 

 

https://www.kutyazona.hu/kutyafajtak/kuvasz/
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1112_mat_3o_fl_5.pdf
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1112_mat_3o_fl_5.pdf
https://i.pinimg.com/originals/00/f1/d1/00f1d184aa17ef4790076c1b5759560b.gif


17. fejezet 

Mindenki tanul 

Mit jelent? 

fuszekli___________________________________________________________________________________________ 

kódex ____________________________________________________________________________________________ 

iniciálé __________________________________________________________________________________________ 

Mátyás könyvtárában a szerzetesek írták a kódexeket. Csak azokat bízták meg e nemes 

feladattal, akik hibátlanul tudtak írni. A következő totóban a te feladatod kiválasztani 

a helyesen leírt szavakat. Ha jól dolgoztál, akkor a szavak előtti betűkből értelmes 

mondatot fogsz kapni. 

 

Megoldás: _________________________________________________________________________________________ 

Tagoljátok szavakra és írjátok le helyesen a történetben szereplő igéket! 

odapiszkítottharagudottmegmegtanítjukjelentettekivárhatjukelkiderülki

csordultelnevetteelégedetttúlteszmegnyaltaelfogtartanikonyítanakhozzá 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Kinek mit kell tanulnia? 

Raffaellonak Somának/ lovagoknak 

  

  

  

  

  

Milyen állatnevek bújtak el a betűhálóban? Melyek a ti állataitok, melyek a könyv 

szereplői, melyek egy másik történet szereplőinek a neve? 

________________________________  __________________________________  __________________________________  

________________________________  __________________________________  _________________________________  

________________________________  __________________________________  _________________________________   

________________________________  __________________________________  _________________________________   

________________________________   _________________________________  __________________________________ 

 

 



Forrás:  

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1309_magy_mnyelv

_34o_fl_13.pdf utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1309_magy_mnyelv_34o_fl_13.pdf
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1309_magy_mnyelv_34o_fl_13.pdf


18. fejezet 

Egyszer volt Budán kutyavásár 

 

Melyik két mondat bújt el a betűk között! A fejezet mondatai között keresgélj! 

ee  o   uá   uaáá. 

______________________________________________________________________________________ 

ljn    Mtys   krly,   ljn   z    gzsg! 

____________________________________________________________ 

Alkoss összetett szavakat! Kösd össze az összetartozókat, majd írd le!(Több színt 

használj!) Magyarázd meg az új, összetett szó jelentését! 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



Ki mondta kinek? 

Nem hiszek a szememnek! ______________________________________________________________________ 

Na, ne már! _______________________________________________________________________________________ 

… hogy neked örömet szerezzek! ______________________________________________________________ 

Köszönöm, barátom, ... _________________________________________________________________________ 

Az nem lehet! ___________________________________________________________________________________ 

… hogy nem lesz több kutyánk. ________________________________________________________________ 

Miért könnyű megkeresni a fejezetben ezeket a mondatrészleteket? Hogyan jelöljük a 

párbeszédet írásban?  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ebben a fejezetben nagyon sok mennyiséget (számnév) kifejező szó található. Keresd ki 

ezeket! Kérdezz rá! Hány? Mennyi? Hányszor? Pótold a szókapcsolatokból hiányzó 

számneveket! Figyelj a toldalékokra is! 

_________________________ hét                     _________________________ kutya 

_________________________ ökör                 __________________________ arany 

_________________________ eb                     ___________________________ kutya 

_________________________kutyát              ____________________________ arany 

_________________________ volt                  ____________________________ kutyánk 

 



19. fejezet 

Irány Itália! 

Ki mit gondol a tanulásról? 

Szerintem 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mit gondolt Palkó úrfi és barátai? 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Mit gondolt Galeotto? Másold ide azt a részt, mely erről szól! 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Utazás mivel történik? ________________________________________________________ 

Kik utaznak? ___________________________________________________________________ 

Ki a krónikás? Mi a feladata? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Írószerszám akkor és most: 

____________________________________________________________________________________ 

Hová utaznak?___________________________________________________________________ 

Mi a neve most ennek az országnak? __________________________________________ 

Az utazáshoz készíts útlevelet Mátyás királynak! 

 

Pontos név:                                                                                        

Születési hely:                                                                                   

Születési idő:                                                                                             

Apja neve:                                                                                    

Anyanyelve:  

Beszélt idegen nyelvek:                                                           

Foglalkása:   

 



Mi mindent visznek magukkal az utazásra? Húzd át, amit biztos nem visznek! 

arany   bőrönd   lúdtoll   édesség   térkép   innivaló   mobiltelefon   kíséret   autó   

lovak   váltóruha   sampon   tusfürdő   pokróc   esőkabát   útlevél   igazolvány   

utazóláda  golyóstoll  ennivaló   pénz     fegyveres katonák    szekerek      élő állat  

Milyen művészek éltek akkoriban Itáliában? Búvárkodj! Kikre gondolhatott Galeotto 

Marzio? Töltsd ki a hiányos táblázatot! Hallottad már a nevüket? 

NEVE ÉLT MŰVÉSZETI ÁG KÉP 
LEONARDO DA VINCI 1452-1519 FESTŐ, TUDÓS, MÉRNÖK, 

FELTALÁLÓ, SZOBRÁSZ… 
(aki ennyi mindenhez ért, 
úgy mondjuk: polihisztor) 

 
RAFFAELLO  festő 

 
MACCHIAVELLI 1469-1527  

 
 1475-1564 szobrász, építész, festő, költő 

 
KOPERNIKUSZ  csillagász 

 
Forrás: 

http://olaszorszag.terkepek.net/olaszorszag.jpg utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1704_irod_3o_fl_1.pdf 
utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

http://olaszorszag.terkepek.net/olaszorszag.jpg
https://pedagogusvilag.hu/pv_letoltes/267eab33598f411b36f5c2e8f2769ba0/pip_1704_irod_3o_fl_1.pdf


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Leonardo_self.jpg/250px-Leonardo_self.jpg 

utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Raffaello_Sanzio.jpg/200px-
Raffaello_Sanzio.jpg utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Portrait_of_Niccol%C3%B2_Machiavelli_by_
Santi_di_Tito.jpg/1200px-Portrait_of_Niccol%C3%B2_Machiavelli_by_Santi_di_Tito.jpg utolsó letöltés: 2022. 10. 

19. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Michelangelo_Daniele_da_Volterra_%28dett

aglio%29.jpg/330px-Michelangelo_Daniele_da_Volterra_%28dettaglio%29.jpg utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Nikolaus_Kopernikus.jpg/375px-
Nikolaus_Kopernikus.jpg utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Leonardo_self.jpg/250px-Leonardo_self.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Raffaello_Sanzio.jpg/200px-Raffaello_Sanzio.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Raffaello_Sanzio.jpg/200px-Raffaello_Sanzio.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Portrait_of_Niccol%C3%B2_Machiavelli_by_Santi_di_Tito.jpg/1200px-Portrait_of_Niccol%C3%B2_Machiavelli_by_Santi_di_Tito.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Portrait_of_Niccol%C3%B2_Machiavelli_by_Santi_di_Tito.jpg/1200px-Portrait_of_Niccol%C3%B2_Machiavelli_by_Santi_di_Tito.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Michelangelo_Daniele_da_Volterra_%28dettaglio%29.jpg/330px-Michelangelo_Daniele_da_Volterra_%28dettaglio%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Michelangelo_Daniele_da_Volterra_%28dettaglio%29.jpg/330px-Michelangelo_Daniele_da_Volterra_%28dettaglio%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Nikolaus_Kopernikus.jpg/375px-Nikolaus_Kopernikus.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Nikolaus_Kopernikus.jpg/375px-Nikolaus_Kopernikus.jpg


20. fejezet 

Úton 

 

Mennyi ideig tart az út? Keresd a szövegben! 

JÁRMŰ IDŐ 
lóháton  
repülővel  
vonattal  
autóval  
 

Mikor találták fel ezeket a járműveket? 

első repülő (légcsavaros)  
első vonat (gőzmozdony)  
első autó (benzinmotoros)  
 

A pontok mely városokat rejtik? Írd oda a nevüket! Mely várost nem említik a 

könyvben? Keretezd be! 

 



Egy hosszú utazás során mivel lehet elütni az időt? Először azt írd le, amit a két 

dínó tett, majd folytasd a saját ötleteiddel! 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Hogyan szórakozott Rafi az úton? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Hány napja utaznak már szereplőink? _________ 

Az mennyi hét? Pontosan vezesd le matematikailag! 

____________________________________________________________________________________________________ 

Hány hónap lehet? Pontosan vezesd le matematikailag, és minden lehetőséget keress 

meg! 

1.___________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Forrás:  

http://olaszorszag.terkepek.net/olaszorszag-vakterkep.jpg utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

http://olaszorszag.terkepek.net/olaszorszag-vakterkep.jpg


21. fejezet 

Hajnali csetepaté 

Rajzold le Urbino városát a leírás alapján! 

  

Ha az egyik előző fejezetben ügyesen búvárkodtál az itáliai reneszánsz festők, 

csillagászok, szobrászok, filozófusok életrajzában, akkor ez az Urbino nevű 

városka már ismerős lehet. Honnan? 

____________________________________________________________________________________________________ 

Szerinted miről/kiről kapta nevét Soma kutyája? 

1.___________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________ 

Az eseményeket tedd időrendi sorrendbe! 

____ Hajnali séta a környéken. 

____ Soma megsérül. 

____ Maja segít Somának visszamenni a várba. 

____ Pihenő Urbino nevű városkában. 

____ A három rabló megfutamítása. 

____ A megmentett lány. 

____ Sikoltás a távolból. 

Maja megköszönte Soma segítségét. Hogyan szól az olasz köszönöm? És más 

nyelven?  

magyarul olaszul angolul   

köszönöm   danke schön  

 

 



Ki mit csinált a csetepatéban? Kösd össze! 

Maja       viaskodott egy karddal. 

Raffaello                                                                            helyben állva visított. 

Soma                                                                                   hatalmasat harapott bokákba. 

Trikó                                                                                   fogát csattogtatta. 

Nyamm                                                                               szarvakkal döfködött. 

Gyűjtsd minél több szinonímát! 

megy ______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

eszik ______________________________________________________________________________________________ 

viaskodás ________________________________________________________________________________________ 

kiált _______________________________________________________________________________________________ 

ugat _______________________________________________________________________________________________ 

Szerinted mit kap jutalmul Rafi? Labdát, csontot, cicát vagy egy másik kuvaszt? 

Melyik a zsákutca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Urbino_z02.jpg utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Urbino_z02.jpg


https://i.pinimg.com/564x/78/58/75/78587597486036978cfaa578d117892c.jpg utolsó letöltés: 2022. 

10. 19. 

https://i.pinimg.com/564x/78/58/75/78587597486036978cfaa578d117892c.jpg


22. fejezet 

Maja és Giovanni 

Ki volt Urbino udvari festője? _________________________________________________________________ 

Ki segített a sérült Somának (ne a becenevét írd)! ________________________________________ 

Kik voltak a szülei a híres Raffaello itáliai festőművésznek? Nézz utána! 

_________________________________________apja, ________________________________________________anyja 

Már tudsz is válaszolni Trikó fejezet végén található kérdésére! Lesz olyan festőművész 

25 év múlva? ____________________________________________________________________________________ 

Ezek szerint ezek a szereplők élő emberek voltak. Mely szereplőkről tudjuk még, hogy 

élő személyek voltak valamikor, kik a kitalált személyek? Tegyél x-et a megfelelő 

helyre! 

név történelmi/élő személy volt kitalált személy 

Mátyás király   

Újlaki Miklós   

Nyamm   

Trikó   

Soma   

Giovanni Santi   

Galeotto Marzio   

Mi a műfaja ennek az elbeszélésnek?  Húzd alá!   mese     monda    vers     verses mese 

Mi is a monda? Írd le! 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Mit nevezünk mesének? Írd le! 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 



Mondd másképp! 

piktor = _____________________________________              rímfaragó= _________________________________ 

fortély = ____________________________________                tikkadt = ___________________________________ 

 

Ki mentette meg Maja festményét? __________________________________________________________ 

Mit akart megörökíteni Maja a képen? ______________________________________________________ 

Rajzold le, te milyennek látod ebben a napszakban a tájat, milyen színeket látsz? Töltsd 

ki a rendelkezésre álló helyet! Gyönyörű, élénk színeket használj! Belerajzolhatod Maját 

is, ahogy festeget, vagy a sétáló 4 barátot!  

 

 

 

 

 

 

 

 



23. fejezet 

Nápoly vidékén 

 

Igaz vagy hamis, amit állítok? 

Budáról Nápolyba több héten át utazott Soma és társai. _____ 

Itália egy magassarkú csizmához hasonlít. ____ 

Nápoly a „csizma” sarkában található. _____ 

Velence a Velencei-tó partján fekszik.____ 

A nápolyi édességet először Nápolyban készítették. _____ 

Nápolyban főhőseink tudtak spagettit és fagyit enni. _____ 

Nápoly közelében egy még működő vulkán van, az Etna. _____ 

 

Galeotto egy több, mint 1000 évvel ezelőtti vulkánkitörésre utal. Melyikre? Mikor is volt? 

Miért olyan híres? Keress egy régi várost Nápoly mellett! 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

_______________________________________________  

 

 
Forrás:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/PompeiiStreet.jpg/285px-PompeiiStreet.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/PompeiiStreet.jpg/285px-PompeiiStreet.jpg


Írjátok a vulkánok részeit a megfelelő helyre! Ha nehézséget okoz, kutakodj! 

 

Miért fontos a két dínónak eljutni a vulkánhoz? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Mekkora utat kell megtenniük a Vezúvig? _____________________________________________________ 

Mit termesztenek a vulkánok oldalában a csupaszlábúak? __________________________________ 

Mi készül a terméséből? _________________________________________________________________________

                             Rajzold le, miből készül a bor! 

 



Forrás: 

https://sucika67.hu/wp-content/uploads/2018/08/vulk%C3%A1n-r%C3%A9szei-FELADAT.jpg utolsó 

letöltés: 2022. 10. 19. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnpaSHAqpmQo-

04PPQAfmHYc4r1sdAfewlEQOxBB3KCWwUHH3Kp7uPSwShxt_U5M1QojU&usqp=CAU utolsó 

letöltés: 2022. 10. 19. 

https://sucika67.hu/wp-content/uploads/2018/08/vulk%C3%A1n-r%C3%A9szei-FELADAT.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnpaSHAqpmQo-04PPQAfmHYc4r1sdAfewlEQOxBB3KCWwUHH3Kp7uPSwShxt_U5M1QojU&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnpaSHAqpmQo-04PPQAfmHYc4r1sdAfewlEQOxBB3KCWwUHH3Kp7uPSwShxt_U5M1QojU&usqp=CAU


24. fejezet 

Vezúv krátere        

 

Miért nem kér segítséget a két kis dínó Somától, vagy Rafitól, hogy vigyék el őket a 

vulkánhoz? Fejezd be a mondatokat a szöveg alapján! 

Somától azért nem kérnek segítséget, 

mert________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Rafitól azért, mert 

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Milyen megoldást találtak az utazáshoz? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

A vulkán teljesíti a dínók kérését.  Hová szeretnének eljutni?___________________________ 

Mi volt a varázsszó, amit teljesített a vulkán? ______________________________________________ 

Odakerültek a dínók, ahová szerettek volna? ______________________________________________ 

Mi lehet az oka a tévedésnek? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Szerintetek hová kerültek? ___________________________________________________________________ 

Mit jelent? 

agóra______________________________ 

szirtaki ___________________________ 

 

 

 

 

 



Mit lehet tudni a dankasirályról? A szöveg elolvasása után készíts 

gondolattérképet! 

Élőhelye: A dankasirály tengerpartokon és a szárazföld belsejében, vizek mellett gyakori 

madár. Táplálkozó csapatai a szántóföldeken is feltűnnek. Hazánkban nyáron a fészkelő 

sötét fejű dankasirályok, télen pedig az északról jött, világos fejű vendégek láthatók. 

Költöző madár. Kiválóan repül, jól úszik. 

Külseje: A kicsi és mozgékony dankasirály gyakori madár. Fejét nyáron csokoládébarna 

csuklya feni, télen fehér, csak a szeme mögött marad egy sötét folt.  Csőre és a lába piros. 

Lábán úszóhártya található. Testhossza 34-37 cm. Testtömege: 225-350 g. Csapatokban 

él. Egy madár 10-15 évet él. 

Szaporodása: Telepesen költ, fészkét növényi szárakból, nádból építi, vízzel övezett 

nádszigeteken. A fészekbe 2-3 tojást rak. A szülők felváltva kotlanak. A fiókák 

fészeklakók. 

Táplálkozása: A fiókákat rovarokkal etetik a szülők. A kifejlett madarak férgeket, halakat, 

rovarokat, gyümölcsöt, dögöt, de akár egeret is elpusztítanak. 

Védett madár. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Forrás: 

https://i.pinimg.com/736x/3a/27/64/3a276498c494492b2917657d19d4e920.jpg utolsó letöltés: 

2022. 10. 19. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dankasir%C3%A1ly utolsó letöltés: 2022. 10. 19. 
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