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Keresd a választ a mesében! 
Kérdések és feladatok 

 

1. Hová szaladt a kakaska, hogy segítséget hozzon a jér-
cikének? Írd le a kakaska útját! Mindegyik „állomást” írd 
külön keretbe! Indulj el a szemétdombtól, és „érj” oda 
vissza! 

 

  

 
 

2. Kösd össze: kitől mit kért a jószívű kakaska! Egé-
szítsd ki a szavakat az odaillő toldalékokkal, ahogy az 
első sorban látható! Vigyázz, a pirossal szedett betűk 
esetén változik a szóban az utolsó magánhangzó, és a 
második oszlop egyes szavainál a toldalék elé kötőhang 
is kerül! 
A szolgálótól cipőt 
A disznó_ _ _ víz_ _ 
A molnár_ _ _ ág_ _ 
A varga_ _ _ moslék_ _ 
A leány_ _ _ háj_ _ 
A fa_ _ _ csiriz_ 
A kút_ _ _ koszorú_ 
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3. A fenti példánkban minden esetben a -tól ragot tesz-
szük a szó után. Vannak azonban olyan szavak, amelyek 
után a -től ragot kell tennünk. Figyeld meg az alábbi pél-
dákat, majd egészítsd ki a szöveget a hiányzó ragokkal!  

 

kút  kúttól;   de  víz  víztől 
asztal  asztaltól;  de szék széktől 
 

1. Kértem a szél ___, hogy fújjon. 
2. Nem látja a fák___  az erdőt. 
3. A szekrény___ indulj el! 
4. Az eső___ remélik a jó termést. 
5. A farkas___ fél a bárány. 
6. Ősz___  iskolás leszek! 
7. Reggel___  estig hullt a hó. 
8. Vasárnap___ érvényes a nyári időszámítás. 
9. Irénke___ kaptam egy könyvet. 
10. A felhő___ nem látom a Napot. 
11. Pista___ kértem a labdát. 

 
4. A fenti mondatok mindegyike után írd le, milyen kér-
désre válaszol a kiegészített szó! 

Például: A felhőtől nem látom a Napot. Mitől? 
Figyelj a szó pirossal írt magánhangzókra, amelyek vál-
toznak! 
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5. Húzd alá azt a közmondást, amelyik a legjobban illik a 
mese szövegéhez! 

 

A jó barátot szükségben ismered meg!  
Csendesnek csendes a barátja. 
Egy jó barát száz rokonnál is többet ér. 
A jó barát drágább az aranynál.  
Nem mind barát, aki rád mosolyog. 
 

6. Neked van olyan barátod, aki bajban kisegített? Írd 
le röviden, mikor kellett neked segíteni, és a barátod 
mit tett érted! A fogalmazást olvasd el a társaidnak, 
majd beszéljétek meg, kit tartotok igaz barátnak! 
 

 

 

 

 

 
7. Társaiddal játsszátok el a mesét a párbeszéd alapján! 
Jelöljétek ki a szereplőket – Kakaska, Jércike, Kút, Fa, 
Leány, Varga, Molnár, Szolgáló, Disznó. Mindenki tanulja 
meg a saját szövegét a párbeszédből, az egyik gyermek 
pedig legyen a súgó; ő a leírt párbeszéddel a kezében 
segíti azt, aki megakad a szövegben. A mese utolsó mon-
datát hangosan olvassa a súgó: A szolgáló adott… 
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8.   Hány becenév szerepel a mesében? Írd le! 
 

 
9. Folytasd a kicsinyítést (becézést)! 
 

kakas kakaska 
jérce  
kút  
víz  
fa  
ág  
leány  
cipő  
disznó  
malac  

 
10. Milyen háziállatok vannak a baromfiudvaron? Írd le! 
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11. Állítsd sorrendbe nagyság szerint! Figyeld meg, hogy 
a felsoroltak között vannak-e olyan megnevezések, me-
lyek hasonló korú és nagyságú baromfit jelölnek. Melyek 
azok? A felsoroláskor helyezd őket egymás mellé! 
 
tyúk, csibe, jérce, tojás,  kakas, csirke 
 
      

 
12. Írd le a fiatal állat nevét az első sor példája szerint! 
 
tyúk csirke, csibe 
juh  
disznó  
ló  
tehén  
liba  
kecske  
szamár  
macska  
 
13. Mondd gyorsan!  

 
Kőkút körül út, 
körülfutja törpe, tarka, 
kurta farkú török tyúk. 
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14. Igaz vagy hamis? Az I vagy a H betűvel jelöld a ke-
retben, hogy az állítás, melyet a meséből ragadtunk ki, 
igaz-e vagy hamis! 
 

 Kakaska és Jércike a réten kapirgáltak. 
 

 Jércike vizet kért, mert megszomjazott. 
 

 Kakaska a kúthoz ment vízért. 
 

 A kút zöld ágat kért Kakaskától. 
 

 Kakaska a leányhoz ment ágért. 
 

 A molnár cipőt kért Kakaskától. 
 

 A varga csirizt kért a cipőért. 
 

 Kakaska ágat vitt a fának. 
 

 A leány koszorút készített Kakaskának. 
 

 Kakaska vizet vitt a kútról, ezzel megmentette pityi-
két a fulladástól. 

 

 Pityike és Jércike újra együtt kapirgáltak a szemét-
dombon. 
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15. Ha többet akarsz tudni a baromfiudvar állatairól, ol-
vasd el Benedek Elek Kakas koma és családja és a Falusi 
reggel című versét! A két verset a mese után találod. 
 
16. Olvasd el és ha megszeretted, tanuld meg Petőfi 
Sándor Anyám tyúkja című versét! Ezt a verset is a me-
se után találhatod meg. 

 
17. Színezd ki a rajzon látható szárnyasokat! Használj 
különböző színeket a kakas, a tyúkok (kotlók), illetve a 
kiscsibék kifestésére! 

 
(Illusztráció: Makár Júlia) 

 
18. A rajzon karikázd be azokat a csoportokat, amelyek-
re ráillenek az alábbi verssorok! 

 

Édes kotlós anyjok egy kotyogására 
Hogy fut a sok csirke egy szem gabonára… 

 
 


