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Kérdések és feladatok 
 
1. Milyenek voltak a mese szereplői? Jellemezd őket egy-egy szóval a 
következő mondatok alapján! 

o Nem volt senkijük. ____________________ voltak. 

o Nem volt semmijük. _____________________ voltak. 

o Eltelt felettük az idő. _____________________ voltak. 

 
2. Olvasd el még egyszer figyelmesen a mesét, és válaszolj egy-egy szóban 
a kérdésekre! 
 

o Milyen állattól féltette az urát az öregasszony? _____________________ 

o Mit hozott magával a hazatérő ember?     ______________________ 

o Ki vette észre, hogy megfiatalodott?         ______________________ 

o Mit szemezgetett a hegytetőn az ember?           ______________________ 

o Mit keresett, mikor megszomjazott?                  ______________________ 

o Mi történt vele, miután ivott?       ______________________ 

o Mikor indultak a forrás megkeresésére?           ______________________ 

o Mivé változott az öregasszony, miután ivott? ______________________ 

 
3. Húzd alá azt a szólást, amelyik a meséhez a legjobban talál! 
 
o Ki a kicsit nem becsüli, az a sokat nem érdemli. 

o Kicsi nem árt, sok nem használ. 

o Aki sokat markol, keveset fog. 

o Lehet a sokból keveset is venni. 
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4. Mikor kell elégedettnek lenni? Mikor nem? Adottak a következő helyze-
tek. Ha úgy érzed, hogy elégedettnek kell lenned, tegyél a mondat mellé + 
jelet, ha nem elégedhetsz meg a helyzettel, – jelet tegyél! 

o Az idén nem a tengerpartra megyünk nyaralni, hanem falura, ahol a 
nagyszüleimnek segítünk a mezei munkákban. 

o Matematikából gyenge, de átmenő osztályzatot kaptam. 

o A futóversenyre 20-an neveztünk be, én a 9. lettem. 

o A születésnapomra okostelefont szerettem volna, ám a szüleimtől egy 
fényképezőgépet kaptam. 

o A barátom új biciklivel jön a versenyre, nekem a tavalyi kerékpárom-
mal kell indulnom. 

o A szüleimnek nincs szabadságuk ezen a nyáron, de megígérték, hogy 
minden hétvégén kirándulni megyünk. 

o A nagytatámtól kapott zsebpénzt nem költhetem sem édességekre, sem 
cukrozott üdítőkre. 

5. Beszéljétek meg közösen azokat a helyzeteket, amelyek mellé – jel 
került! 
 
6. Mihez kezdett a megfiatalodott ember a kisgyermekkel? Írj folytatást a 
meséhez!  
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