
Feladatok: Pathy Lívia, illusztráció: Máthé Renáta                                                                                            1 
 

Kétszer fogod hallani a szöveget. Egészítsd ki hallás után! 
 

A kakas, a macska és az egérke 
 

Világlátni ment egyszer az ____________.  

A hegyen túl két _____________ jön feléje.  

___________ lábon jár, szivárványlik az egyik,  

lába _____________, feje búbja vereslik.  

 

Iszonytató! Bezzeg ___________ a másik,  

bajsza alatt nyájas mosoly cicázik,  

a ___________ mintha volna bársonyból,  

s hozzá milyen gyönyörűen__________________!  

 

Szól magában az ___________________: "Be édes!"  

Hajtaná is fejét már a szívéhez.  

De a másik egy rettentőt____________________! 

Az ___________________ majd kifut a világból.  

 

Szedi ___________, rohan lélekszakadva.  

Otthon lassan megnyugtatja az ___________,  

s hogy a béke elárad az egérkén,   

kérdi: "___________ ijedtél meg, szegénykém?"  

 

Mindent elmond ___________________ a mamának.  

Az fölsikolt: Ó, te csacsi kis _____________!  

___________ láttál, fölfalt volna a ravasz,  

ha nem riaszt el barátunk, a ___________."  

La Fontaine  
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Kétszer fogod hallani a szöveget. Egészítsd ki hallás után! 
 

Ki a veszedelmesebb? 
 
 
A ________________ elment sétálni. Sétálgatott az udvaron, majd visszament az 

anyjához.  

- Hű, édesanyám! ___________ vad_____________ láttam! Az egyik szörnyű, a 

másik barátságos.  

Az ___________ megkérdezte: 

- Miféle _____________ok voltak?  

- Az egyik ijesztő. Büszkén járkál az ___________. Fekete a lába. Vörös a taraja. 

Horgas a csőre. Kimered a ____________. Elmentem mellette, hát úgy kiabált! Azt 

sem tudtam, félelmemben hova szaladjak!  

- Az a ___________, nem kell félni tőle – mondta az öreg egér. – De milyen volt a 

másik?  

- Az a ____________ sütkérezett. Kerek a feje, hosszú a bajusza. Hentereg a napon, 

nyalogatja a bundáját. Barátságosan kunkorítja a farkát.  

- Buta vagy te még – mondta az ___________  – ,  nagyon buta. Hisz az a 

______________!  

Népmese 
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Jól dolgoztál? Ellenőrizd a munkádat! 

 

A kakas, a macska és az egérke 

 
Világlátni ment egyszer az egérke.  
A hegyen túl két állat jön feléje.  
Két lábon jár, szivárványlik az egyik,  
lába piros, feje búbja vereslik.  
 
Iszonytató! Bezzeg kedves a másik,  
bajsza alatt nyájas mosoly cicázik,  
a bundája mintha volna bársonyból,  
s hozzá milyen gyönyörűen dorombol!  
 
Szól magában az egérke: "Be édes!"  
Hajtaná is fejét már a szívéhez.  
De a másik egy rettentőt rikácsol! 
Az egérke majd kifut a világból.  
 
 
Szedi lábát, rohan lélekszakadva.  
Otthon lassan megnyugtatja az anyja,  
s hogy a béke elárad az egérkén,   
kérdi: "Mitől ijedtél meg, szegénykém?"  
 
Mindent elmond egérke a mamának.  
Az fölsikolt: Ó, te csacsi kis állat!  
Macskát láttál, fölfalt volna a ravasz,  
ha nem riaszt el barátunk, a kakas."  

La Fontaine  
 

Ki a veszedelmesebb? 
 
 
A kisegér elment sétálni. Sétálgatott az udvaron, majd visszament az anyjához.  
- Hű, édesanyám! Két vadállatot láttam! Az egyik szörnyű, a másik barátságos.  
Az anyja megkérdezte: 
- Miféle állatok voltak?  
- Az egyik ijesztő. Büszkén járkál az udvaron. Fekete a lába. Vörös a taraja. Horgas1 
a csőre. Kimered a szeme. Elmentem mellette, hát úgy kiabált! Azt sem tudtam, 
félelmemben hova szaladjak!  
- Az a kakas, nem kell félni tőle - mondta az öreg egér. - De milyen volt a másik?  
- Az a napon sütkérezett. Kerek a feje, hosszú a bajusza. Hentereg a napon, 
nyalogatja a bundáját. Barátságosan kunkorítja a farkát.  
- Buta vagy te még – mondta az anyja – ,  nagyon buta. Hisz az a macska!  

Népmese 
 

                                                             
1
 horgas: görbe, hajlott csőr 
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1. Válaszd ki a helyes megoldást, és húzd alá! 
 

  A mesében      2      3      4      állat szerepel. 

 A kisegér          az erdőben         az udvaron       a mezőn      sétált. 

 A kisegér szerint          barátságos      ijesztő        büszke     a macska. 

 A kakas    kiabált    állt     szaladt        az udvaron. 

 

2. Csoportosítsd a szavakat: Milyen az egérke szerint a kakas és milyen a 
macska? 

 
a. barátságos  
b. ijesztő 
c. bajuszos 
d. bundás 
e. félelmetes 
f. tarajos 
g. büszke 
h. vad  
i. szörnyű 
j. horgas csőrű 
k. iszonytató 
l. kedves

macska 

kakas 
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