
  
 

Feladatok a tavaszi ünnepekhez 

Összeállította: Pathy Lívia 

 
 

Feladatok a Magyar nemzetismeret/Haza a magasban c. könyvhöz 

 

 

Magyar nemzeti ünnepek             
 
 

I. Az ünnep 
 

http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 
 

1. Mit ünnepelnek a magyarok 
március 15-én? 

 
2. Miért nevezik Petőfi napjának is 

ezt a napot? 
 

3. Minek tekintik ma ezt a napot? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Petőfi Sándor: Nemzeti dal 
  

  http://www.nemzetismeret.hu/hang/zene07.mp3  
 
http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.7 
 

1. Minek szánta Petőfi Sándor a Nemzeti dal 
c. versét? 

 
2. Milyen alkalommal akarta elmondani? 

 
3. Mi gyorsította fel Magyarországon az 

eseményeket? 
 

4. Mit állít szembe a költő versében? 
 
5. Mit gondolsz? Miért válhatott jelképpé a 

Nemzeti dal? 
 
6. Milyen volt a nemzeti jelképek helyzete a kommunista rendszerben? 



  
 

„Mikor Mátyás felesége tett igazságot” Beatrix királyné tréfája című film alapján 
 
 
Az alábbi feladatlap olyan osztályok / csoportok számára készült, akik már harmadik éve heti négy 

órában tanulják a nyelvet. A csoport összetétele rendkívül heterogén, azonban az internet és 

könyvtár segítségével végzett munka során lehetőség nyílik a differenciálásra.  

A tanulók nyelvi szintjétől függően otthoni olvasmányként vagy a tanítási órán olvasható a monda. 

A film megtekintése a csoporttól függően az olvasás előtt vagy után történhet. 

 
tantárgy magyar (nyelv, irodalom, országismeret) 

célcsoport 3. tanév   (13 évesek)  

munkaidő  2 tanítási óra a szöveg elolvasása után + 1 Hf. 

felhasználható 

médiák, eszközök  

internet, szótár 

tananyag 

 (munka menete, 

munkalapok stb.) 

Mikor Mátyás felesége tett igazságot 

• szöveg megértése, értelmezése, dramatizálás 

• dramatizálás után prezentáció 

tanítási cél szövegértés, beszéd,/ szerepjáték/, prezentáció 

médiák használatá-

val kapcsolatos cél 

szótározás az internet és a papír alapú szótár segítségével  

nevelési cél irodalmi művek megkedveltetése 

csoportmunka, együttműködés, munkamegosztás,  

közönség előtti szereplés, kritika és önkritika 

módszertani  

/ didaktikai  

megjegyzések 

1. óra:  4 fős csoportok  

      computer- + szótárhasználat, feladatok megoldása,           

      szereposztás, dramatizálás 

2. óra: csoportok referátumai, bemutatói 

             önértékelés, értékelés 

 

 Mag. Lívia Pathy 

Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium 

livia.pathy@gmx.at 

 

 
 
 
 



  
 

Mikor Mátyás felesége tett igazságot 

 

Mert ez is megesett1 egyszer. De nemcsak hogy igazságot tett, hanem meg is tréfálta Mátyás 

királyt a felesége. 

Ez pedig úgy esett, hogy elindult egyszer  Mátyás király a Fekete Sereggel a nagy hatalmas 

török császár ellen. Mikor a feleségétől elbúcsúzott, azt mondta neki: 

– Hallod-e, asszony, aztán míg én oda leszek2, akárki jön a királyhoz panaszra, küldd el, te 

magad senki fiának igazságot ne tegyél. 

– Jól van. – fogadta meg3 az asszony. 

Mátyás elment. Volt ebben az időben két rongyos koldus, az egyiknek volt egy ócska 

talyigája4, a másiknak volt két öreg szamara. Összeálltak ezek ketten, együtt koldultak az 

országban. 

Egyszer egy falu alatt megesteledtek5, kifogták a két szamarat, odakötötték a lőcshöz6, az 

egyiket jobbról, a másikat balról, ők meg megették, ami kenyérhaj7 a tarisznyában volt, aztán 

lefeküdtek aludni. Amikor aztán hajnalban felébredtek, láttak nagy csodát: egy kis most született 

csacsi feküdt a talyiga alatt. A két koldus rögtön összeveszett, kié legyen a kiscsacsi. Az, akié a két 

szamár volt, azt mondta, az övé, mert azé a csacsi is, akié a szamár. A másik, akié a talyiga volt, az 

meg azt mondta, hogy az övé a csacsi, mert a talyiga alatt van, biztos a talyigától lett a csacsi. Erre a 

szamaras koldus azt mondta, ki hallott még olyat, hogy egy talyiga valaha is megellett8. Ha meg 

megellett volna, csak egy kicsi talyiga feküdne alatta. De hát a száraz fán nem hajt ki a levél, ilyen 

vén talyiga sem fiazhat9 már. Hanem a talyigás koldus csak azt hajtotta10, hogy megellett a 

talyigája, a csacsinak az övének kell lenni. 

Addig veszekedtek, amíg azt mondta a szamaras koldus: 

– Menjünk fel Mátyás királyhoz, ő tegyen igazságot! 

Befogták a két szamarat, feltették a kiscsacsit a talyigára és indultak fel Budára Mátyás 

királyhoz. A király azonban nem volt otthon, csak a felesége. 

– Mi járatban vagytok11, kedves koldusok? 

– Igazságot keresünk, királyné asszonyság. 

– Nincs itthon Mátyás király, akkor gyertek, ha itthon lesz. 

                                                 
1
 megtörtént 

2
 távol leszek, nem leszek itthon 

3
 itt: ígérte meg 

4 régi, rossz kocsija 
5
 . amikor ott voltak, este lett 

6 Wagenleiste 
7 kenyérhéj  
8
 kicsinye született 

9
 fiadzik, kicsinye születik 

10
 állította, azt mondta 

11
 miért jöttök 



  
 

De a két koldus elkezdett könyörögni, messzi földről jöttek, várni se tudnak olyan sokáig, 

mert elkésik a koldulást, tegyen Mátyás helyett igazságot nekik a királyné asszonyság. 

Megsajnálta Mátyás felesége a két szegény koldust, s megkérdezte, mi bajuk. 

Elmesélte aztán a két koldus a kiscsacsi születését. A szamaras azt kérte, hogy neki ítélje12 a  

csacsit a királyné, mert csak azé a csacsi is, akié a szamár. A talyigás meg a királyné előtt is 

állította, hogy a talyiga ellette a csacsit. 

Meghallgatta a király felesége mind a kettőt, aztán elkezdte: 

– Van az én uramnak egy tábla földje a Duna partján, be van vetve  mákkal. De a sok hal 

nagyon pocsékolta13 a mákot. Hát az uram megharagudott, kiment a földre, mind agyonlövöldözte14 

a halakat. 

Kérdi erre a talyigás koldus: 

– Hogy lehet az, királyné asszonyság, hogy a hal szárazföldön pocsékolja a mákot? 

Mondja a király felesége: 

– Hát az hogy lehet, hogy a talyiga kiscsacsit ellik? 

Erre aztán mit volt mit tenni, a talyigás koldus megbékélt a szamarassal. 

Jön ám Mátyás király haza a háborúból, elébe áll a felesége. 

– Jaj, király uram, én nagy bajt csináltam. 

– Mit csináltál, asszony? 

– Nélküled igazságot tettem. 

Megharagudott erre a király: 

– Nem megparancsoltam, hogy igazságot ne tegyél? Most aztán gyűjtsd össze, ami neked a 

legkedvesebb a palotában, és holnap már ne is lássalak! 

Elkezdett sírni Beatrix, de a király szíve nem lágyult meg15 a sírásra. Erre az asszony leszökött 

a pincébe és altatóport tett a király borába. Megvárta, amíg a király elaludt, előparancsolta a hintót, 

feltette Mátyást a hintóra és meg se állt vele az édesanyja házáig. 

Felébredt a király, megdörzsölte a szemét. 

– Hát én meg hogy kerülök ide? 

– Úgy király uram, hogy elhoztalak magammal, mert palotád összes kincse között te voltál 

nekem a legkedvesebb. 

Mátyás király megölelte, megcsókolta a feleségét. 

– Nohát, kedves feleségem, mától fogva mindig tehetsz igazságot, ha én nem vagyok otthon. 

 

Szép Ernő Mátyás király tréfái című gyűjteménye nyomán 

 

                                                 
12

 ítél vkinek vmit ~ jm.etw.zuerkennen 
13

 pazarol, verschwenden 
14

 agyonlőtte, megölte puskával 
15

  meglágyul a szíve ~ js. Herz wird gerührt 



  
 
1. Hasonlítsd össze a filmet a szöveggel! 

 

Hány szereplő van a filmben? Kik? 

       Hány van a szövegben? Kik? 

       Mi történik másképp a filmben, mint a szövegben? 

     

2. Milyen embereknek ismerjük meg Mátyás királyt, a feleségét és a koldusokat?  

 

 Gyűjts rájuk illő tulajdonságokat! 

 

3. Írj kérdéseket a szöveghez! 

      

4. Foglald össze rövid vázlatpontokban a tartalmát!   pl. 

       1.  Csak Mátyás tehet igazságot 

       2.  

– A koldusok vitája 

– A királyné előtt 

– 

–  

       3. 

 

5. Meséld el 10–15 mondatban a történetet! 

6. Írd meg párbeszédben a két koldus vitáját! (HF) 

7. Készítsetek 4–5 fős csoportokban szereposztást, és írjátok meg a szerepeket a szöveg 

vagy a film alapján! 

8. Adjátok elő a történetet! 



  
 

Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami 
Magyar gyermekirodalom 

 

Az alábbi feladatlap olyan osztályok / csoportok számára készült, akik már második éve heti négy 

órában tanulják a nyelvet. A csoport összetétele rendkívül heterogén, azonban az internet és 

könyvtár segítségével végzett munka során lehetőség nyílik a differenciálásra.  

A könyv, amelyhez a feladatsor kapcsolódik, már ismert. A tanulók nyelvi szintjétől függően otthoni 

olvasmányként vagy a tanítási órán olvasható. 

A feladatsorból a tanulók nyelvi szintjétől függően kihagyhatók részletek. 

További differenciálási lehetőséget teremt, ha a nyelvet már jól beszélők a feladatok megoldása 

után egy saját élményről beszélgetnek (pármunka), vagy írnak fogalmazást (egyéni írásbeli munka), 

amíg a magyart idegen nyelvként tanulók a szókincs elmélyítésével foglalkoznak.  

 
tantárgy magyar (nyelv, irodalom, országismeret) 

célcsoport 2. tanév   (12 évesek)  

munkaidő  2 tanítási óra a könyv elolvasása után 

felhasználható 

médiák, eszközök  

internet, szótár 

tananyag 

 (munka menete, 

munkalapok, stb.) 

Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami 

 szövegrészlet értelmezése, szókincsének elsajátítása, felhasználása, 

dramatizálás 

 dramatizálás után prezentáció 

tanítási cél szövegértés, beszéd,/ szerepjáték/, prezentáció 

médiák használatá-

val kapcsolatos cél 

szótározás az internet és a papír alapú szótár segítségével  

nevelési cél irodalmi művek megkedveltetése 

csoportmunka, együttműködés, munkamegosztás,  

közönség előtti szereplés, kritika és önkritika 

módszertani  

/ didaktikai  

megjegyzések 

3. óra:  4 fős csoportok  

      computer- + szótárhasználat, feladatok megoldása,           

      szereposztás, dramatizálás 

4. óra: csoportok referátumai, bemutatói 

             önértékelés, értékelés 

 

Mag. Lívia Pathy Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium livia.pathy@gmx.at 



  
 
Munkalap a tanulók számára 

 

1. Olvasd el az alábbi szövegrészletet! 

 
Bori hármast hozott matekból, és azt mondta, hogy igen, mert nálunk nincs hely, és itt nem 

lehet rendesen tanulni. Szerintem a Borinak igaza van, mert nálunk tényleg nincs hely, és itt nem 

lehet rendesen tanulni. Különben én sem kaptam volna16 az írásra hármast. Erre apukám azt mondta, 

hogy ha csak ez a baj, majd ő segít ezen és kidobálja a szobánkból a fölösleges kacatokat, hogy 

legyen helyünk17 tanulni, és ne kelljen hármast hoznunk. Én mondtam apukámnak, hogy először a 

Bori képeslapjait meg színészképeit dobjuk ki, a Bori meg azt mondta, hogy hogyne, inkább az én 

gyufásskatulyáimat meg gesztenyéimet. 

Anyukám azt mondta apukámnak, hogy szerinte a tologatós autók is fölöslegesek már, és a 

gombfocipálya is rengeteg helyet foglal el. Apukám meg azt mondta anyukámnak, hogy igazán 

nevetséges babákat meg babaedényeket őrizgetni. De anyukám nem engedte kidobni a babákat, 

mert a Panni baba, az még az övé volt, csak a gombfocipályát dobta ki, ami sajnos nem apukámé 

volt, mert neki nem maradtak játékai. 

Azóta apukám csinált nekem egy új gombfocipályát, ami nagyobb mint a régi, én pedig 

hoztam két ötöst énekből, mert ahhoz nem kell sok hely. 

                     Részlet Janikovszky Éva azonos című művéből 

 

2. Állapítsd meg, igazak vagy hamisak az alábbi mondatok! 

3. Javítsd ki a hamis mondatokat! 

i / h   javítás / helyesbítés 

 Bori hármast kap németből.   

 A mesélő egyest kap 

matematikából. 

 

 Bori hármast kap matekból.  

 A gyerekek mindig jó jegyeket 

kapnak. 

 

 A fiú színészképeket gyűjt.  

 A lány gesztenyéket gyűjt.  

 A lány szeret tologatós autókkal 

játszani. 

 

                                                 
16

 auch ich hätte nicht bekommen 
17

 damit wir Platz haben 



  
 
 Bori szeret színészképeket 

gyűjteni. 

 

 A mama babákat gyűjt.  

 A papa csinál a fiúnak egy 

gombfocipályát. 

 

 
 
4. Válaszolj a következő kérdésekre! 
 
– Kikről beszél ez a gyerek? 

– Kinek mi a véleménye? 

 
 
5. Sorold fel a magyar és osztrák érdemjegyeket! 

jegy magyar osztrák 

jeles  5 – ötös   

   

   

   

   

 

 

6. Milyen jegyeket ismersz? Írd be a szavak sorszámát a megfelelő helyre! 

1. menetjegy   Ha zongorázni tanulok, ezeket ismerem. 

2. belépőjegy   Ha moziba akarok menni, ezt veszem. 

3. érdemjegy     Ha vonaton utazom, ezt veszem. 

4. hangjegy   Ha dolgozatot írok, ezt kapom. 

 
 
 
7. Kifejezések, igevonzatok 

igaza van                               Igazad van. 

segít valamin/ valakin                     Ezzel a tanáccsal segítettél Zolin. 

segít vkinek vmiben          Segítesz Zolinak a matematikában?  

enged vkit vmit csinálni           Anya nem engedi Zolit tévét nézni. 

(meg)engedi vkinek, hogy vmit csináljon.     Anya megengedi Zolinak, hogy tévézzen. 

 
 



  
 
8. Gyűjts szavakat! 
 
Ami nem kell, azt kidobom, kidobálom,  

__________________________________________________________________ 

Ami nem kell, az kacat, 

___________________________________________________________________ 

Játékok: tologatós autók, távirányítású autók, 

___________________________________________________________________ 

Mit gyűjtünk? – képeslapokat, színészképeket, 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
9. Cseréld ki a szöveg szavait! 

 

   pl. Zsuzsi kettest hozott németből........... 

    ...kiszórja a szobánkból a fölösleges vacakokat.... stb. 

 

10. Meséld el a történetet! 

  

a) Bori nevében 

b) Apa nevében 

c) Anya nevében 

 

 

11.   Írd le a családtagok beszélgetését párbeszédes formában! 

 

Húzd alá a szövegben a következő színekkel, ki mit mond! 

 

  – Bori:                     piros 

  – A mesélő: (én)      kék 

  – Apa:                     zöld 

  – Anya:                   fekete 

 

 

 



  
 
12. Egy lehetséges megoldás a 11. feladathoz: 

 

Apa:  Mi újság az iskolában? 

Bori:  Hármast hoztam matekból. 

Apa:  Már megint!? 

Bori:  Igen, mert nálunk nincs hely, itt nem lehet rendesen 

          tanulni. 

ÉN:   Szerintem Borinak igaza van, nálunk tényleg nincs hely, és 

          itt nem lehet rendesen tanulni. Különben én sem kaptam volna 

          az írásra hármast. 

Apa:  Ha csak ez a baj, én segítek ezen. Kidobálom a szobátokból a  

          fölösleges kacatokat, hogy legyen helyetek tanulni, és ne 

          kelljen hármast hoznotok. 

ÉN:   Szerintem először a Bori képeslapjait és színészképeit 

         dobjuk ki.   

Bori: Hogyne, inkább a te gyufásskatulyáidat meg gesztenyéidet. 

Anya: Apa, /Zoltán/ szerintem a tologatós autók is fölöslegesek 

          már és a gombfocipálya is rengeteg helyet foglal el. 

Apa:  Szerintem meg igazán nevetséges babákat meg babaedényeket 

          őrizgetni. 

Anya: A babákat nem engedem kidobni, mert a Panni baba még az 

          enyém volt. 

.............. 

Lehet folytatni a beszélgetést. 

 

 



  
 

Lúdas Matyi 
 
Rakd össze a történetet! A következő oldalon megtalálod a megoldást, s ha szétvágod a táblázatot, a 
kép segít az összerakásban. 

 

 

Hol volt, hol nem volt … Az asszony sokat dolgozott,  

kegyetlen földesurat. 
valamikor régen élt egy kis faluban egy   

szegény asszony a fiával. 

a fia azonban  nagyon lusta volt,  és el akarta adni őket. 

elvette Matyitól a ludait,  csak a libákat őrizte,  

hogy háromszor veri rajta vissza a 

büntetést. 

Döbrögi kiment Matyival ez erdőbe fát    

 kiválasztani. 

Ott éppen építkezés volt. Később orvosnak öltözve  

és visszaadta neki először a 25  

botütést. 
hogy külföldi orvos érkezett. 

A kastélyból mindenkit gyógyfüvekért  
Először olasz ácsnak öltözve ment el a 

földesúr kastélyához. 

Egyszer elment a libákkal a vásárba,  Matyi egy fához kötözte a földesurat,  

érkezett a kastélyhoz, és 25 botütést mért rá. 

mert Döbrögi nagyon beteg volt,  
ekkor visszaadta Matyi harmadszorra is 

a verést. 

Döbrögi, a földesúr 
küldött Matyi, és újra megverte   

 Döbrögit. 

Évekkel később Döbrögben ismét 

vásár volt,  
Ezért a Lúdas Matyi nevet kapta. 

A nép örült,  fájt mindene, így örült,  

Matyi megígérte Döbröginek,  hogy valaki megleckézeti a  



  
 
 
 

 
 
 

Hol volt, hol nem volt … 
valamikor régen élt egy kis faluban egy   

    szegény asszony a fiával. 

Az asszony sokat dolgozott, a fia azonban  nagyon lusta volt, 

csak a libákat őrizte, ezért a Lúdas Matyi nevet kapta. 

Egyszer elment a libákkal a vásárba, és el akarta adni őket. 

Döbrögi, a földesúr elvette Matyitól a ludait, 

és 25 botütést mért rá. Matyi megígérte Döbröginek, 

hogy háromszor veri rajta vissza a 

büntetést. 

Először olasz ácsnak öltözve ment el a 

földesúr kastélyához. 

Ott éppen építkezés volt. 
Döbrögi kiment Matyival ez erdőbe fát    

kiválasztani. 

Matyi egy fához kötözte a földesurat,   
és visszaadta neki először a 25  

botütést. 

Később orvosnak öltözve  érkezett a kastélyhoz, 

mert Döbrögi nagyon beteg volt,  fájt mindene, így örült, 

hogy külföldi orvos érkezett. A kastélyból mindenkit gyógyfüvekért 

küldött Matyi, és újra megverte   

Döbrögit. 

Évekkel később Döbrögben ismét 

 vásár volt, 

ekkor visszaadta Matyi harmadszorra is 

a verést. 
A nép örült, 

hogy valaki megleckézteti  a kegyetlen földesurat. 


