
Lúdas Matyi 

szövegértés, szövegalkotás 1 Pathy  

Vágd szét, majd 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  
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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. 


