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A DÖRMÖGŐ DÖMÖTÖR MÁRCIUSI SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL 

 

 

 

És persze  

sok-sok rejtvény, 

vidám mesék és versek,  

játékok, nyeremények! 

! Tündérország történetének újabb fejezetéből 

kiderül, hogy a Hold az Éj királynője, és már 

egy hete duzzog a távoli Jégkristály Palotájában. 

A csillagok küldöttsége elindul, hogy 

kiengesztelje... 

! Citrom varázsló torkán megakadt egy szálka. 

Leopold vitéz és Szigfrid, a sárkány kipiszkálják 

a szúrós csontocskát, és ezért különleges 

ajándékot kapnak. Egy aranyat röfögő disznót! 

! Az Afrikából hazatérő gólya a kalandjaival 

dicsekszik kíváncsi hallgatóságának. Mindenki 

ámulva figyel, csak a verebet bosszantja a 

messziről jött vándormadár hetvenkedése. Vele 

azonban senki sem törődik. 

! A színes Dörmi Tudor rejtvényeinek megfejtői 

számára tovább tart az ajándékeső! Márciusban 

is 50 db meglepetés talál gazdára! 

! A középső barkács mellékleten március 15-re 

emlékezünk egy kivágható játékkal. 

! Berci az ágyában lustálkodik, pedig a többiek 

már indulnának kirándulni. Rettentően fürge 

lesz azonban, amikor megtudja, hogy Mackó 

Fáni is velük tart... 

! A március 17-i Dörmi Nap részletes programja! 

 



 

1. Mit olvashatsz, találhatsz a márciusi Dörmögő Dömötörben? Karikázd be, IGAZ-

e vagy HAMIS! 

Dalokat    IGAZ/HAMIS 

Játékokat    IGAZ/HAMIS 

Matricákat    IGAZ/HAMIS 

Rejtvényeket   IGAZ/HAMIS 

Verseket    IGAZ/HAMIS 

 

2. Mi a tartalomjegyzékben szereplő sárkány neve? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A Citrom 

B Dörmi 

C Leopold 

D Szigfrid 

 

3. Merre járt a hetvenkedő gólya? 

________________________________________________________________________ 

 

4. Kik nyerhetnek Dörmitől ajándékot? 

________________________________________________________________________ 

 

5. Hányan nyerhetnek Dörmitől ajándékot márciusban? 

________________________________________________________________________ 

 

6. Március melyik napján lesz a következő Dörmi Nap? 

________________________________________________________________________ 

 



 

7. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A barkács melléklet egy...  

A: aranyat röfögő disznó. 

B: fogpiszkálóból épített sárkány. 

C: kivágható játék. 

D: összeszerelhető gólya. 

 

8. Olvasd el a Tündérország történetét leíró részt, majd karikázd be a helytelen 
válasz betűjelét! 

A: A csillagok küldöttsége nem szereti az Éj királynőjét. 

B: A Hold a Jégkristály Palotában duzzog. 

C: Nem először olvashatunk az újságban az Éj királynőjéről.  

D: Valaki megbánthatta az Éj királynőjét. 

 

9. „Citrom varázsló torkán megakadt egy szálka. Leopold vitéz és Szigfrid, a 

sárkány kipiszkálják a szúrós csontocskát, és ezért különleges ajándékot kapnak. 

Egy aranyat röfögő disznót!” 

Szerinted milyen lehet Citrom varázsló? 

 

Falánk    Nagylelkű   Gazdag 

 

Karikázd be, melyik tulajdonság illik a legjobban Citrom varázslóra? Miért? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



 

10. Szerinted mit kellene tennie a verébnek, hogy mindenki rá figyeljen, őt 

hallgassa? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Mit tudunk meg Berciről és barátairól? Karikázd be, IGAZ-e vagy HAMIS! 

Mindenki Bercire vár.    IGAZ/HAMIS 

Nagyon szereti Mackó Fánit.    IGAZ/HAMIS 

Barátainál jobban szereti Mackó Fánit.  IGAZ/HAMIS 

Barátai nem akarnak kirándulni.  IGAZ/HAMIS 

 

12. Te melyik mesét olvasnád el legszívesebben ebből a számból? Karikázd be a 

kiválasztott mese címét és választásodat indokold is meg! 

Tündérország meséje   Citrom varázsló meséje 

A veréb meséje    Berci meséje 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Szövegek címe: A Dörmögő Dömötör márciusi számának tartalmából 

Forrás: http://dormogo.semic.hu/  

 

Szövegtípus: dokumentum/elbeszélő 

Szöveg olvashatósága: könnyű 

Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz 

Javasolt felhasználás: 3–4. évfolyam. 



A DÖRMÖGŐ DÖMÖTÖR MÁRCIUSI SZÁMÁNAK 

TARTALMÁBÓL 

 

 

 

És persze  

sok-sok rejtvény, 

vidám mesék és versek,  

játékok, nyeremények! 

! Tündérország történetének újabb fejezetéből 

kiderül, hogy a Hold az Éj királynője, és már 

egy hete duzzog a távoli Jégkristály Palotájában. 

A csillagok küldöttsége elindul, hogy 

kiengesztelje... 

! Citrom varázsló torkán megakadt egy szálka. 

Leopold vitéz és Szigfrid, a sárkány kipiszkálják 

a szúrós csontocskát, és ezért különleges 

ajándékot kapnak. Egy aranyat röfögő disznót! 

! Az Afrikából hazatérő gólya a kalandjaival 

dicsekszik kíváncsi hallgatóságának. Mindenki 

ámulva figyel, csak a verebet bosszantja a 

messziről jött vándormadár hetvenkedése. Vele 

azonban senki sem törődik. 

! A színes Dörmi Tudor rejtvényeinek megfejtői 

számára tovább tart az ajándékeső! Márciusban 

is 50 db meglepetés talál gazdára! 

! A középső barkács mellékleten március 15-re 

emlékezünk egy kivágható játékkal. 

! Berci az ágyában lustálkodik, pedig a többiek 

már indulnának kirándulni. Rettentően fürge 

lesz azonban, amikor megtudja, hogy Mackó 

Fáni is velük tart... 

! A március 17-i Dörmi Nap részletes programja! 

 



1. Mit olvashatsz, találhatsz a márciusi Dörmögő Dömötörben? Karikázd be, 

IGAZ-e vagy HAMIS! 

Dalokat    IGAZ/HAMIS 

Játékokat    IGAZ/HAMIS 

Matricákat    IGAZ/HAMIS 

Rejtvényeket   IGAZ/HAMIS 

Verseket    IGAZ/HAMIS 

1-es kód: HAMIS, IGAZ, HAMIS, IGAZ, IGAZ 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az olvasottak újbóli átfutása, a keresett 

elemek azonosítása. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Mi a tartalomjegyzékben szereplő sárkány neve? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A Citrom 

B Dörmi 

C Leopold 

D Szigfrid 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az olvasottak újbóli átfutása, a 

megfelelő elem azonosítása. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Merre járt a hetvenkedő gólya? 

________________________________________________________________________ 



1-es kód: Afrikában 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A kért információ visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

4. Kik nyerhetnek Dörmitől ajándékot? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: „A színes Dörmi Tudor rejtvényeinek megfejtői...” Például: 

• Azok, akik megfejtik Dörmi rejtvényeit. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

• Mindenki, aki elolvassa Dörmi újságát. 

• Ötven diák. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A kért információ visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

5. Hányan nyerhetnek Dörmitől ajándékot márciusban? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Ötvenen. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A kért információ visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

6. Március melyik napján lesz a következő Dörmi Nap? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: 17-én 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 



9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A kért információ („A március 17-i 

Dörmi Nap...”) visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

7. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A barkács melléklet egy...  

A: aranyat röfögő disznó. 

B: fogpiszkálóból épített sárkány. 

C: kivágható játék. 

D: összeszerelhető gólya. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A kért információ visszakeresése. A 

félrevezető válaszok a tartalomjegyzék nem odaillő elemei. 

Nehézség: könnyű. 

 

8. Olvasd el a Tündérország történetét leíró részt, majd karikázd be a 
helytelen válasz betűjelét! 

A: A csillagok küldöttsége nem szereti az Éj királynőjét. 

B: A Hold a Jégkristály Palotában duzzog. 

C: Nem először olvashatunk az újságban az Éj királynőjéről.  

D: Valaki megbánthatta az Éj királynőjét. 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

A: Hamis, mert „a csillagok küldöttsége elindul, hogy kiengesztelje...” 

B: Igaz, mert „Hold az Éj királynője...”, és ő duzzog a távoli Jégkristály Palotában. 

C: Igaz, mert „Tündérország történetének újabb fejezetéből kiderül...” 



D: Igaz, mert jelenleg épp „duzzog a távoli Jégkristály Palotában.” 

Szövegértési művelet: következtetés. Az első bekezdés újraolvasása, az összefüggések 

felismerése, következtetések levonása.  

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

9. „Citrom varázsló torkán megakadt egy szálka. Leopold vitéz és Szigfrid, a 

sárkány kipiszkálják a szúrós csontocskát, és ezért különleges ajándékot 

kapnak. Egy aranyat röfögő disznót!” 

Szerinted milyen lehet Citrom varázsló? 

 

Falánk    Nagylelkű   Gazdag 
 

Karikázd be, melyik tulajdonság illik a legjobban Citrom varázslóra? Miért? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód, például: 

Falánk: gyorsan ehette a halat, ezért akadt meg a torkán a szálka. 

Nagylelkű: mert megjutalmazta a vitézt és a sárkányt. 

Gazdag: különleges ajándékot/aranyat röfögő disznót adott megmentőinek. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: összefüggés felismerése. Az adott tulajdonság és a megfelelő 

szövegelem összekapcsolása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

10. Szerinted mit kellene tennie a verébnek, hogy mindenki rá figyeljen, őt 

hallgassa? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



1-es kód: A tanuló felismeri, hogy a gólya azért került a figyelem középpontjába, mert ő 

vándormadár/kalandos úton járt. 

• Neki is kalandos útra kellene indulnia. 

• Dicsekednie kellene a kalandjaival. 

• Legyen ő is vándormadár. 

• Legközelebb ő is menjen a gólyával. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés. Az olvasottak mérlegelése, kreatív 

továbbgondolása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

11. Mit tudunk meg Berciről és barátairól? Karikázd be, IGAZ-e vagy 

HAMIS! 

Mindenki Bercire vár.    IGAZ/HAMIS 

Nagyon szereti Mackó Fánit.    IGAZ/HAMIS 

Barátainál jobban szereti Mackó Fánit.  IGAZ/HAMIS 

Barátai nem akarnak kirándulni.  IGAZ/HAMIS 

1-es kód: IGAZ, IGAZ, IGAZ, HAMIS 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Mindenki Bercire vár: Igaz, a többiek már indulnának. 

Nagyon szereti Mackó Fánit: Igaz, az ő kedvéért kel ki gyorsan az ágyból. 

Barátainál jobban szereti Mackó Fánit: Igaz, a többiek jelenléte nem késztette 

gyors indulásra. Viszonyítás. 

Barátai nem akarnak kirándulni: Hamis, hisz a többiek már indulnának. 

Szövegértési művelet: összefüggések felismerése. Az adott tulajdonság és a megfelelő 

szövegelem összekapcsolása. 

Nehézség: nehéz. 

 



12. Te melyik mesét olvasnád el legszívesebben ebből a számból? Karikázd be 

a kiválasztott mese címét és választásodat indokold is meg! 

Tündérország meséje   Citrom varázsló meséje 

A veréb meséje   Berci meséje 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Minden a címhez illő, szövegalapú indoklás elfogadható. Korábbi 

olvasmányélményekre való hivatkozások is elfogadhatóak. Például: 

Tündérország meséje:  

• Mert érdekel, hogy festhet a Jégpalota. 

• Mert szeretek a bolygókról és csillagokról olvasni. (Kissé általános, de 

elképzelhető.) 

Citrom varázsló meséje:  

• Mert szeretem a sárkányos meséket. 

• Mert vicces lehet az aranyat röfögő disznó. 

A veréb meséje:  

• Mert érdekel, merre járt a gólya. 

• Mert a veréb biztosan győzni fog. (A cselekmény magasabb szintű 

továbbgondolása.) 

Berci meséje:  

• Mert én is szeretek kirándulni. 

• Hogy megtudjam, miért szereti annyira Mackó Fánit. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. Az adott mese tartalmi elemeinek továbbgondolása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 



Dörmögő Dömötör tartalomjegyzék 

Feladat 
Tanuló neve 

1A 1B 1C 1D 1E 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10A 10B 10C 10D 11. 12. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


