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1. Mit NEM említ az olvasmány a papírmaszkok készítésekor a hozzávalók 

között? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Befőttes gumi. 

B: Ecset. 

C: Stoppolótű. 

D: Zsineg. 

 

2. Karikázd be, IGAZak-e vagy HAMISak a mondatbefejezések! 

Az olvasmány szerint a maszk arra jó, hogy … 

a falat feldíszítsük vele.    IGAZ/HAMIS  

a farsangi ünnepségen viseljük.   IGAZ/HAMIS 

megijesszük vele a kisebbeket.   IGAZ/HAMIS 

ne ismerjenek fel bennünket.   IGAZ/HAMIS 

 

3. Mit tudunk meg a szöveg bal felső sarkában olvasható listából? 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

        Ez mondja el…  

A: a papírtányér maszkok elkészítésének lépéseit. 

B: kik készíthetnek papírtányér maszkokat. 

C: mi kell a papírtányér maszkok elkészítéséhez. 

D: mire használhatóak a papírtányér maszkok. 

 

4. Karikázd be a helyes befejezés betűjelét!  

Apu egy kidobott ingét arra kell használni, hogy… 

A: ebből készül a papírmaszkhoz a haj. 

B: ez kiegészítse a jelmezünket. 

C: ezzel takarjuk le az asztalt. 

D: megvédje a ruhánkat munka közben. 

 



 

5. Melyik szövegrészhez tartozik ez a kép? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

 

A: Az 1-es számmal jelölt részhez. 

B: A 2-es számmal jelölt részhez. 

C: A 3-as számmal jelölt részhez. 

D: A 4-es számmal jelölt részhez. 

 

6. Miről szól a 2. számú szövegrész? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

A: bemutatja a képen látható maszkokat. 

B: elmondja, milyen színekkel fessünk. 

C: leírja, hogy milyen jelmez kell a maszk mellé. 

D: tanácsot ad az arc festéséhez. 

 

7. Számozással állítsd időrendi sorrendbe a papírtányér maszk 

készítésének lépéseit! 

___ Kivágjuk a szemet és orrot. 

___ Befestjük a tányér hátulját. 

___ Felvesszük a festőköpenyt. 

___ Befűzzük a zsineget. 

___ Összeszedjük a szükséges eszközöket és anyagokat. 

 



 

8. Az itt látható részlet két olyan diák beszélgetéséből való, akik elolvasták 

a maszk készítéséről szóló szöveget. 

 

1. beszélő      2. beszélő 

Keress olyan példákat a szövegből, amelyek alátámasztják a 

véleményüket! 

1. beszélő: ...................................................................................................................  

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

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

2. beszélő: ...................................................................................................................  

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

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

Szerintem nagyon könnyű 
megcsinálni egy  

papírtányér maszkot. 
Hogy mondhatsz 

ilyet? Szerintem 
nagyon is nehéz! 


