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Feladatok 

 
1. Milyen más neveit ismered a pitypangnak? 
 

_____________________________________________________________ 
 
2. Sorold fel azokat az eseményeket, amelyek csak a mesében fordul-
hatnak elő! 
 

_____________________________________________________________ 
 

3. A mese alapján milyen tulajdonságait ismered meg a pitypangnak? 
Keretezd be! 
 

szerény csendes akarnok követelőző 

hazaszerető ragaszkodó hangos hallgatag 

alázatos családszerető hivalkodó utálatos 
 
4. Egészítsd ki a tudnivalókat! 
 
Az olvasmány 
– műfaja: ____________________________________________________ 
 
– szereplői: __________________________________________________ 
 
– helyszíne: __________________________________________________ 
 
5. Válaszolj rövide a kérdésre! 
 

Ki látogatta meg a virágokat? ___________________________________ 

Mire volt kíváncsi a tündér? ____________________________________ 

Mire kérte a tündért a rózsa? __________________________________ 

Mit kért a százszorszép? ______________________________________ 

És az estike? ________________________________________________ 
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6. Mondj véleményt! Miért megy valaki világot látni? Jelöld x-szel! 
 

 Mert nem szeret otthon ülni és dolgozni. 

 Mert többet akar tudni a mesterségével kapcsolatban. 

 Mert úgy gondolja, hogy máshol jobb az élet. 

 Meg akar szabadulni valakitől vagy valamitől. 

 Mert szereti a változatosságot. 

 Mert kalandvágyó. 

 Mert a barátja is útnak indul. 

 Mert folytatni akarja tanulmányait. 
 

7. Te voltál már távol a szüleidtől? Mit éreztél? Mesélj! 
 

8. Szerinted kinek lehet honvágya? Írd le! 
 

_____________________________________________________________ 
 
9. Melyik szólást vagy közmondást azonosíthatod a mese mondani-
valójával? Jelöld és értelmezd szóban! 
 

  Az alma nem esik messze a fájától. 

  Kevélység és esztelenség testvér atyafiak. 

  Jóból is megárt a sok. 

  A kevélység lenyomja a szerencse tengelyét. 

  Jótett helyébe jó várj! 

  Többet ésszel, mint erővel. 

  Akinek kevés nem kell, sokat nem érdemel. 

  Kevélynek orvosság a lealázódás. 

  Szép a rózsa, mégsem kevély. 
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  Jó a kívánság, de csak módjával. 

  Ki keveset kíván, kevéssel beéri. 

  Nincsen rózsa tövis nélkül. 

  Kisebb a kívánó, nagyobb a nem adó. 
 

10. Olvasd el Horváth István Száz meg száz kis napocska című versét! 
Rajzold le a versben szereplő virágokat! 
 
Selyemszálú  

fű tövében 

százezer kis 

nap a réten. 

Virít sárgán és nevet. 

Mit gondoltok, 

Mi lehet? 

 

Pitypangvirág 

sárga szirma 

kacag a kék 

égre nyílva. 

Szára növésnek ered. 

Mi lesz abból 

gyerekek? 

 

Gyermekláncfű 

karikája, 

ha van, aki 

megcsinálja. 

A föld legszebb lánca az 

mert kovácsa 

a tavasz. 

 

 

 




