
Magyar Kinga – Ruzsa Ágnes – Petik Ágota  

Álljatok fel! Szövegértés! 
Szövegértés-fejlesztés: mozgás, játék, nyomozás, kincskeresés, kaland! 

- cikksorozat a Kincskereső Iskola tárházából - 

 

A Tanító 2017. 8-9., valamint 2018. 1-2. számában bemutatott 
feladatok nyomtatható kártyái 

I. Lánc-lánc – mondatlánc 

 
1. Ha valaki… 

TE KEZDESZ. Állj fel, tüsszents egy nagyot! 

Ha valaki tüsszentett, akkor menj az ajtóhoz, és kopogj hármat! 

Ha valaki hármat kopogott az ajtón, akkor állj fel, és üss a padodra egy nagyot! 

Ha valaki egy nagyot ütött a padjára, akkor állva tapsolj kettőt! 

Ha valaki állva kettőt tapsolt, akkor rajzolj a táblára egy négyzetet! 

Ha valaki egy négyzetet rajzolt a táblára, akkor írj bele egy betűt! 

Ha valaki betűt írt a négyzetbe, akkor a füzeteddel a fejeden lépj hármat! 

Ha valaki a füzetével a fején hármat lépett, akkor kérd el tőle a füzetét! 

Ha valaki elkérte a füzetet, akkor menj körbe a teremben! 

Ha valaki körbement a teremben, akkor fogj vele kezet! 

Ha valakik kezet fogtak, akkor állj fel, és integess nekik! 

Ha valaki integetett, akkor páros lábon szökdelj négyet! 



Ha valaki páros lábon szökdelt négyet, akkor cserélj vele ülőhelyet! 

Ha valakik helyet cseréltek, akkor jó hangosan nevezz meg két költöző madarat! 

Ha valaki megnevezett két költöző madarat, akkor állj fel, és dobbants hármat! 

Ha valaki hármat dobbantott, akkor adj neki kölcsön egy ceruzát! 

Ha valaki kölcsönkapott egy ceruzát, akkor kiáltsd : - Éljen! 

Ha valaki azt kiáltotta, hogy „éljen”, akkor adj a tanárodnak egy radírt! 

Ha valaki adott a tanárodnak egy radírt, akkor kérd el tőle! 

Ha valaki elkérte a tanárodtól a radírt, akkor töröld le a táblát. 

Ha valaki letörölte a táblát, akkor állva számolj párosával 10-ig! 

Ha valaki párosával elszámolt tízig, akkor állj fel a székedre! 

Ha valaki felállt a székére, akkor segítsd le onnan! 

Ha valaki lesegítette a másikat a székről, akkor adj neki egy krétát! 

Ha valaki kapott egy krétát, akkor kérd meg, hogy rajzoljon egy virágot a táblára! 

Ha valaki virágot rajzolt a táblára, akkor rajzolj a virágnak vázát! 

Ha valaki vázát rajzolt, akkor menj oda hozzá és dicsérd meg! 

Ha valaki megdicsérte a másikat, akkor mondd hangosan: ÜGYESEK VOLTATOK! 

 

 
Te kezdesz.  

Állj fel, menj oda a 
táblához és piros krétával 
írd fel a magyar abc 

harmadik betűjét! 

 
Ha valaki piros krétával 

felírta a magyar abc 
harmadik betűjét, akkor 
mondj egy azzal a betűvel 

kezdődő kétszótagos 
madárnevet, amely ly-ra 

végződik! 

 
Ha valaki kimondott egy 

b-vel kezdődő  
kétszótagos madárnevet, 
amely ly-ra végződik, 

akkor írd le ezt a szót 
fehér krétával a tábla 

bal oldalára! 

 
 



2. Nálam van a … 

 

 
Én vagyok a kezdő! 

 
Kinél van a 20 
kisebbik 

szomszédja? 
 

 
Nálam van a 19. 

 

 
Kinél van a 22 fele? 

 
Nálam van a 11. 

 

    
Kinél van a 21-nél 

2-vel nagyobb szám? 

 
Nálam van a 23. 

 

    
Kinél van az 50-20? 

  
Nálam van a 30. 
 

    
Kinél van a 
legnagyobb egyjegyű 

szám? 
 

 
Nálam van a 9. 
 

     
Kinél van a 
legkisebb kétjegyű 

szám? 

 
Nálam van a 10. 
 

    
Kinél van a 80-40? 

 
Nálam van a 40.  
 

    
Kinél van a 60+15? 

 
Nálam van a 75.  
 

    
Kinél van a 90-20? 

 
Nálam van a 70. 
  

    
Kinél van a 14 
kétszerese? 

 
Nálam van a 28. 
  

    
Kinél van a 12 fele? 

 
Nálam van a 6.  
 

    
Kinél van 60 felénél 
4-gyel nagyobb 

szám? 
 

 
Nálam van a 34. 

 

 
Kinél van a 40+50? 

 
Nálam van a 90. 

 

    
Kinél van a 70 

kisebbik 
szomszédja? 

 
Nálam van a 69. 

 

    
Kinél van az 50 

kétszerese? 

 
Nálam van a 

100. 
 

    
Kinél van a 71 
nagyobbik tízes 
szomszédja? 

 



 

Nálam van a 80. 
 

 
Kinél van a 4 
tízesből és 9 
egyesből álló szám? 

 

Nálam van a 49. 
 

 
Kinél van a 91 
kisebb páros 

számszomszédja?  

 

Nálam van a 90. 
 

   
Kinél van a 30 fele? 

 

Nálam van a 15. 
  

   
Kinél van a 80-20? 

 
Nálam van a 60. 

 

 
Kinél van a 30 

kisebbik 
szomszédja? 

 
Nálam van a 29. 

 

 
Kinél van a 

legnagyobb kétjegyű 
páros szám? 

 
Nálam van a 98. 

 

   
Kinél van a 

legnagyobb egyjegyű 
páros szám? 

 
Nálam van a 8. 

 

   
Kinél van a 100 fele? 

 
Nálam van az 50. 

   
Kinél van a 9 
nagyobbik 

szomszédjának a 
fele? 

 
Nálam van az 5. 

 

   
Kinél van a 60-nál 

15-tel nagyobb 
szám? 

 
Nálam van a 75. 

 

   
Kinél van az szám, 

amely a hét 
napjainak számánál 
4-gyel több? 

 

 
Nálam van a 11. 

 

   
Itt a vége fuss el 

véle! 

        

3.  Én vagyok a … 

 
Én vagyok a kezdő.  
 

Mi az? 
Kicsi fején nagy kalap, 

Kuporog a fák alatt. 

 
Én vagyok a gomba. 
 

Egy lyukon be, 
kettőn ki. 

Mikor kiérsz, 
akkor vagy bent. 

 
Én vagyok a nadrág. 
 

Zöld istállóban  
fekete lovak  
piros szénát esznek. 

 
Én vagyok a görögdinnye. 
 

Kis kunyhóban öt szűk szoba 
egymás mellett, szépen. 
Öt kis ember bújik oda,  

hogyha fázik télen. 



 

Én vagyok a kesztyű. 
 
Fehér kislány  

áll a szobában, 
Talpig fehér ruhában. 
Arany haja lebben-lobban  

a szélben. 

 

Én vagyok a gyertya. 
 
Égre hintett ezüst morzsák 

Éjszakánkat beragyogják. 

 

Én vagyok a csillagos ég. 
 

Este hosszú, 
délben kurta, 
falon néha 

igen furcsa. 

 

Én vagyok az árnyék. 
 

Minden útját maga szabja, 
ég s föld közé maga rakja. 
Háza sarkában ül lopva, 

a vendéget mind kifosztja. 

 

Én vagyok a pók. 
 
Piciny szálfa 

serceg-perceg, 
nem is sokat, 

csak egy percet. 

 

Én vagyok a gyufa. 
 
Kint is, bent is, 

nyit is, csuk is. 

 
Én vagyok a kilincs. 

 
Járni tud, bár nincsen lába, 

egy lépést sem tesz hiába. 
Szüntelen az időt méri,  
s minden percét  

számon kéri. 

 
Én vagyok az óra. 

 
Két karommal fejed fogom, 

az orrodat lovagolom. 

 

Én vagyok a szemüveg. 
 
Ha a gazda útnak indul, 

a háza is véle mozdul. 
 

 

Én vagyok a csiga. 
 
Nem nagyobb egy körömnél, 

mégis embervérrel él. 

 
Én vagyok a szúnyog. 

 
Nagyot ugrik, mint a bolha, 
úszik, mintha ember volna, 

csücsül, szemét gúvasztja. 

 
Én vagyok a béka. 

 
Fülem hosszú, 
lábam kurta, 

senkit nem riogatok, 
mindenkitől elfutok. 

 
Én vagyok a nyúl. 
 

Szakállas kis emberke, 
senki más, mint a: … 

 

 
Én vagyok a kecske. 
 

Eleven egérfogó. 

 
Én vagyok a macska. 

 
Udvaromban sétálgat, 

palacsintát potyogtat. 

 
Én vagyok a tehén. 

 
Ez a vége! 

 



4. Melyik meséből jöttem? 

 

Én vagyok a kezdő. 

Azt mondom: „Hé, ez csalás, a kő 

ott maradt a fazék alján!” 

 

A Kőleves című meséből jöttem.  

Azt mondom: „Nem hiszek a 

szememnek! A király a 

megszólalásig hasonlít arra a 

hosszú orrú parasztra, aki a 

minap az udvaromban pakolta a 

fát.” 

 

A kolozsvári bíró című meséből 

jöttem.  

Azt mondom: „Miféle szakácsod 

van neked, hogy só nélkül süt-

főz?” 

 

A Só című meséből jöttem.  

 

Azt mondom: „Hozzál is, meg ne 

is, itt is legyen, meg nem is!” 

 

Az Okos Katica című meséből 

jöttem. 

Azt mondom: „Vigye innen ezeket 

a loncsos-koszos ebeket, amíg 

szépen mondom!” 

 

Az Egyszer volt Budán kutyavásár 

című meséből jöttem.  

Azt mondom: „Hófehér galamb 

szeretnék lenni!” 

 

A csókai csóka című verses meséből 

jöttem.  

Azt mondom: „Jaj, de súlyosak 

vagytok, cimborák! Ne, csak forró 

vizet ne!” 

 

A kismalac és a farkasok című 

meséből jöttem. 

Azt mondom: „Miként lehet az, 

hogy már hetek óta a 

legfinomabb falatokkal etetem, 

mégis olyan vékony az ujja, mint 

egy vacak csirkecsont?” 

 

A Jancsi és Juliska című meséből 

jöttem.  

Azt mondom: „Hol késik ez a kis 

haszontalan? Csak nem 

virágokat szed az erdőben?” 

 

A Piroska és a farkas című meséből 

jöttem.  

Azt mondom: „Hová bújt a 

hetedik? Á, már látom, ott lapul 

az óraszekrényben, a kis ravasz!” 

 

A farkas és a hét kecskegida című 

meséből jöttem.  

Azt mondom: „Egyáltalán lehet 

üvegcipőben táncolni?” 

 

A Hamupipőke című meséből 

jöttem.  

Azt mondom: „Odanézz, mi csillog 

a csőrében! Mintha csak gyémánt 

lenne!” 



 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja 

című meséből jöttem.  

Azt mondom: „Ó, de furcsa! Mind 

a heten olyan aprók, mintha 

gyerekek lennének, pedig hosszú 

szakállú bácsik, Remélem, 

megértik, hogy nem volt más 

választásom, nem éjszakázhatom 

kint a rengetegben.” 

 

A Hófehérke és a hét törpe meséből 

jöttem.  

Azt mondom: „Háromszor is 

megvert ez a nyomorult siheder! 

Mindezt miért? Egy vacak 

libáért!” 

A Lúdas Matyi című meséből jöttem. 

Azt mondom: „Azt már bizony el 

nem hiszem, hogy valaki a 

csillogó tekintetével 

megbabonázza a fehér medvét!” 

A csillagszemű juhász című meséből 

jöttem. 

 

Itt a vége, fuss el véle! 

 

II. Keress valakit! 
1. Hogy telt a szünet? 

Tél 

 
1. Keress valakit, aki hógolyózott a szünetben! 
 

__________________________________________________ 
 
2. Keress valakit, aki vendégségben volt valahol a szünetben! 
 

__________________________________________________ 
 
3. Keress valakit, aki kapott könyvet karácsonyra! 
 

__________________________________________________ 
 
4. Keress valakit, aki elutazott valahova a szünetben! 
 

__________________________________________________ 
 
5. Keress valakit, aki játszott társasjátékot a szünetben! 
 

__________________________________________________ 
 
6. Keress valakit, aki evett halat karácsonykor! 
 

__________________________________________________ 
 
7. Keress valakit, aki evett bejglit karácsonykor! 
 

__________________________________________________ 
 
8. Keress valakit, aki havat lapátolt a szünetben! 
 

__________________________________________________ 

  



Nyár 

 
1. Keress valakit, aki épített homokvárat a nyáron! 
 

____________________________________________________ 
 
2. Keress valakit, aki felmászott legalább egy fára a nyáron! 
 

____________________________________________________ 
 
3. Keress valakit, aki írt levelet valakinek a nyáron! 
 

____________________________________________________ 
 
4. Keress valakit, aki segített főzni otthon a nyáron! 
 

_____________________________________________________ 
 
5. Keress valakit, aki kártyázott nyáron! 
 

____________________________________________________ 
 
6. Keress valakit, aki épített bunkit a nyáron! 
 

___________________________________________________ 
 
7. Keress valakit, aki rendet rakott a szobájában nyáron! 
 

__________________________________________________ 
  
8. Keress valakit, aki olvasott a strandon nyáron! 
 

__________________________________________________ 
  
9. Keress valakit, aki volt állatkertben a nyáron! 
 

__________________________________________________ 
 
10. Keress valakit, aki megázott egy viharban a nyáron! 
 

_________________________________________________ 
 
11. Keress valakit, aki megoldott néhány számtanpéldát a nyáron! 
 

_________________________________________________ 
 

 
  



Ősz 

 
1. Keress valakit, aki faragott töklámpást a szünetben! 
 

__________________________________________________ 
 
2. Keress valakit, aki aludt a barátjánál a szünetben! 
 

__________________________________________________ 
 
3. Keress valakit, aki elolvasott legalább egy könyvet a szünetben! 
 

__________________________________________________ 
 
4. Keress valakit, aki kirándult a szünetben! 
 

__________________________________________________ 

 
5. Keress valakit, aki gyűjtött színes leveleket, bogyókat! 
 

__________________________________________________ 
 
6. Keress valakit, aki sokat rajzolt a szünetben! 
 

__________________________________________________ 
 
7. Keress valakit, aki ellátogatott egy temetőbe! 
 
__________________________________________________ 

 

2. Nemrég tanultuk - keresd a természetben! 

 

hóvirág 
 

ibolya gyöngyvirág bükkfa erdei fenyő 

tölgyfa vadszeder mogyoró som 

 
nagy 

őzlábgomba 
 

 
erdőszéli 

csiperke 
 

légyölő galóca hőscincér gyapjas lepke rózsabogár 

 
szarvasbogár 

 

erdei egér róka mókus sün 

 

gímszarvas 
 

uhu csuszka 

 

kakukk 

 

héja 

 

  



 

1. Keress valakit, aki lágyszárú! 

 
________________________________________________ 
2. Keress valakit, aki cserje! 
 
________________________________________________ 
3. Keress valakit, aki szélmegporzású! 
 
_________________________________________________ 
4. Keress valakit, aki se nem növény, se nem állat! 
 
_________________________________________________ 
5. Keress valakit, aki rovar! 
 
_________________________________________________ 
6. Keress valakit, aki emlős! 
 
_________________________________________________ 
7. Keress valakit, aki madár! 
 
_________________________________________________ 
8. Keress valakit, aki növényevő! 
 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Keress valakit, aki páros! 
 
_________________________________________________________ 

 
2. Keress valakit, akinek az első és az utolsó jegye egyenlő  
 

_________________________________________________________ 
 

3. Keress valakit, akinek vannak egyenlő jegyei! 
 
_________________________________________________________ 

 
4. Keress valakit, aki 5-tel osztható! 
 

________________________________________________________ 
 

5. Keress valakit, aki számjegyeinek összege egyjegyű páratlan szám! 
 
____________________________________________________ 

 
6. Keress valakit, aki számjegyeinek összege kétjegyű páratlan szám! 

 
___________________________________________________ 
 

7. Keress valakit, akiben 3-mal kevesebb tízes van, mint egyes! 
 
______________________________________________________ 

 
8. Keress valakit, aki számjegyeinek szorzata 25-nél több! 

 
___________________________________________________ 
 

9. Keress valakit, aki kerek tízes! 
 

____________________________________________________ 

3. Keress egy számot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Keress valakit, aki ilyen! 
 

 

barátságos 

 

nyugtalan ellenséges mogorva kelletlen 

 

szomorú 

 

félénk gúnyos lelkes nagyképű 

 

 

 



 

1. Keress valakit, aki barátságos! 

______________________________________ 

2. Keress valakit, aki szomorú! 

 

______________________________________ 

 

3. Keress valakit, aki nyugtalan! 

 

______________________________________ 

 

4. Keress valakit, aki félénk! 

 

______________________________________ 

 

5. Keress valakit, aki ellenséges! 

 

______________________________________ 

 

6. Keress valakit, aki gúnyos! 

 

______________________________________ 

 

7. Keress valakit, aki mogorva! 

 

______________________________________ 

 

8. Keress valakit, aki lelkes! 

 

______________________________________ 

 

9. Keress valakit, aki kelletlen! 

 

______________________________________ 

 

10. Keress valakit, aki nagyképű! 

 

______________________________________ 

 

 

 

 


