
                                        A bé-ka és a tó 
 
Élt egy-szer egy hír-ne-ves bé-ka-é-ne-kes. O-lyan nagy-ra tar-tot-ta 
ma-gát, hogy el-ha-tá-roz-ta o-lyan la-kó-he-lyet ke-res, a-mely il-lik 
az ı nagy-sá-gá-hoz. El-in-dult hát ván-dor-út-ra. A-hogy ment, men-
de-gélt, sok büsz-ke, szép ta-vat lá-tott, de bi-zony e-gyi-ket sem tar-
tot-ta meg-fe-le-lı-nek. E-gyik-nek a part-ját, má-sik-nak a vi-zét nem 
ta-lál-ta e-lég jó-nak. Hol a szom-széd-sá-got. Hol a nö-vé-nye-ket 
fity-mál-ta. Egy-szer az út-ja egy he-gyek lá-bá-nál meg-bú-vó, ap-
rócs-ka, kris-tály-vi-ző tó mel-lett ve-ze-tett el. A ta-vacs-ka meg-hal-
lot-ta a bé-ka szép-sé-ges é-ne-két, és így kér-lel-te: - U-gorj be a vi-
zem-be! Köl-tözz i-de, kis-bé-ka! A he-gyek szé-pen visz-sza-ver-nék 
a han-go-dat, így da-lod-dal bol-dog-gá te-het-néd a kör-nyék min-den 
la-kó-ját! Ám a rá-tar-ti bé-ka csak e-gyet hú-zott a szá-ja szé-lén, és 
azt fe-lel-te: - Csak nem gon-do-lod, hogy be-köl-tö-zöm egy i-lyen 
te-nyér-nyi tó-ba? Ha-haha-haha-ha! –ka-ca-gott fö-lé-nye-sen. Az-
ám! De a ha-ho-tá-zás-ra fel-fi-gyelt a kö-zel-ben egy gó-lya. Már föl 
is röp-pent, hogy el-kap-ja és e-béd-re be-ke-be-lez-ze a pök-hen-di 
dal-no-kot. – Jaj ne-kem! Vé-ge az é-le-tem-nek! –bre-keg-te két-ség-
be-es-ve  a bé-ka. – Ne félj sem-mit! – szólt a tó. – U-gorj a vi-zem-
be, majd én el-rej-te-lek! Nem ké-ret-te ma-gát a bé-ka, már csob-bant 
is. A tó el-sö-té-tí-tet-te a vi-zet, így a le-szál-ló gó-lya nem ta-lál-hat-
ta meg a bé-kát. El is re-pült nem-so-ká-ra, dol-ga-vé-ge-zet-len. – E-
lı-jö-hetsz –mond-ta a tó. – in-dul-hatsz u-tad-ra. A bé-ka ki-buk-kant 
a víz-bıl, és így szólt: - Én meg-sér-tet-te-lek, és te mé-gis meg-men-
tet-ted az é-le-te-met. Azt hi-szem, en-nél jobb é-lı-he-lyet se-hol sem 
ta-lál-hat-nék. E-zért itt ma-ra-dok, hogy da-la-im-mal há-lál-jam meg 
az ön-zet-len-sé-ge-det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. A me-se ol-va-sá-sa e-lıtt gya-ko-rol-já-tok pár-ban a sza-vak ol-
va-sá-sát! 
                         A                                                            B 
1     bé-ka-é-ne-kes                                                el-ha-tá-roz-ta 
2     la-kó-he-lyet                                                   nagy-sá-gá-hoz 
3     szom-széd-sá-got                                            meg-hal-lot-ta 
4     be-köl-tö-zöm                                                 ha-ho-tá-zás-ra 
5     be-ke-be-lez-te                                                két-ség-be-es-ve 
6     dol-ga-vé-ge-zet-len                                       meg-men-tet-ted 
7     da-la-im-mal                                                   ön-zet-len-sé-ge-det 
 
 
 
2. Húzd a-lá a he-lyes vá-la-szo-kat! 
 
Kik a me-se sze-rep-lı-i?                  bé-ka, bir-ka, gó-lya, go-lyó,tó 
Mit ke-re-sett a bé-ka?                     e-le-sé-get, la-kó-he-lyet,  gó-lyát 
Ki men-tet-te meg a bé-ka é-le-tét?     gó-lya, tó, bé-ka 
 
3. Kösd ösz-sze a ha-son-ló je-len-té-ső sza-va-kat! Pó-told a hi-ány-
zó szót! 
 
 
te-nyér-nyi                                           be-ke-be-lez-ze 
pök-hen-di                                             ka-ca-gott 
_________________                            rá-tar-ti 
ha-ho-tá-zott                                          ap-rócs-ka 
 
4. Szá-mo-zás-sal rakd sor-rend-be! 
___   A bé-ka ka-ca-gá-sa 
___   A tó el-búj-tat-ja a bé-kát 
___   A bé-ka há-lál-ko-dá-sa 
___   A bé-ka la-kó-he-lyet ke-res 
 
 
 
 
 



5.Ki-re jel-lem-zı ? Kösd a ké-pé-hez! 
                                                ön-zet-len 
                                                pök-hen-di 
                                                ap-rócs-ka 
                                                é-hes 
                                                két-ség-be-e-sett 
                                                hír-ne-ves 
                                                se-gí-tı-kész 

                                                   
 
 

6.Mel-yik cím il-lik a leg-job-ban a me-sé-hez? Írd le! 
 
A bé-ka ka-land-ja 
A se-gí-tı-kész tó 
A gó-lya é-hes ma-rad 
______________________________________________________ 
 
 
7.Írd le szó-ta-gol-va a víz-ben és a víz-par-ton é-lı ál-la-to-kat! 
ponty, harcsa, szúnyog, vízisikló, nádirigó, fehér gólya, mocsári 
teknıs 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 



                                                A béka és a tó 
 
Élt egyszer egy hírneves bé-ka-é-ne-kes. Olyan nagyra tartotta magát, hogy 
elhatározta olyan la-kó-he-lyet keres, amely illik az ı nagy-sá-gá-hoz. El-in-dult 
hát ván-dor-út-ra. Ahogy ment, mendegélt, sok büszke, szép tavat látott, de 
bizony egyiket sem tartotta meg-fe-le-lı-nek. Egyiknek a partját, másiknak a 
vizét nem találta elég jónak. Hol a szom-széd-sá-got. Hol a növényeket 
fitymálta. Egyszer az útja egy hegyek lábánál megbúvó, aprócska, kris-tály-vi-
ző tó mellet vezetett el. A tavacska meg-hal-lot-ta a béka szépséges énekét, és 
így kérlelte: - Ugorj be a vizembe! Költözz ide, kisbéka! A hegyek szépen visz-
sza-ver-nék a hangodat, így daloddal boldoggá tehetnéd a környék minden 
lakóját! Ám a rátarti béka csak egyet húzott a szája szélén, és azt felelte: - Csak 
nem gondolod, hogy be-köl-tö-zöm egy ilyen tenyérnyi tóba? Ha-haha-haha-ha! 
–kacagott fö-lé-nye-sen. Azám! De a ha-ho-tá-zás-ra felfigyelt a közelben egy 
gólya. Már föl is röppent, hogy elkapja és ebédre be-ke-be-lez-ze a pökhendi 
dalnokot. – jaj nekem! Vége az é-le-tem-nek! –brekegte két-ség-be-es-ve  a 
béka. – Ne félj semmit! – szólt a tó. – Ugorj a vizembe, majd én el-rej-te-lek! 
Nem kérette magát a béka, már csobbant is. A tó el-sö-té-tí-tet-te a vizet, így a 
leszálló gólya nem ta-lál-hat-ta meg a békát. El is repült nem-so-ká-ra, dol-ga-
vé-ge-zet-len. – E-lı-jö-hetsz –mondta a tó. – indulhatsz utadra. A béka 
kibukkant a vízbıl, és így szólt: - Én megsértettelek, és te mégis meg-men-tet-
ted az életemet. Azt hiszem, ennél jobb é-lı-he-lyet sehol sem ta-lál-hat-nék. 
Ezért itt maradok, hogy da-la-im-mal há-lál-jam meg az ön-zet-len-sé-ge-det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. A mese olvasása elıtt gyakoroljátok párban a szavak olvasását! 
                         A                                                            B 
1     bé-ka-é-ne-kes                                                el-ha-tá-roz-ta 
2     la-kó-he-lyet                                                    nagy-sá-gá-hoz 
3     szom-széd-sá-got                                            meg-hal-lot-ta 
4     be-köl-tö-zöm                                                 ha-ho-tá-zás-ra 
5     be-ke-be-lez-te                                                két-ség-be-es-ve 
6     dol-ga-vé-ge-zet-len                                        meg-men-tet-ted 
7     da-la-im-mal                                                   ön-zet-len-sé-ge-det 
 
2. Válaszolj írásban röviden a kérdésekre! 
 
Kik a mese szereplıi?                  
___________________________________________ 
Mit keresett a béka?                     
___________________________________________ 
Ki mentette meg a béka életét?     
___________________________________________ 
Hogyan fogja meghálálni a béka a tó 
jótettét?_________________________________ 
 
 
3. Húzd alá, ami ugyanazt jelenti! Több válasz is helyes lehet. 
 
 
 
                                                  büszke 
pökhendi                                    rátarti 
                                                   ritka 
 
 
                                                    hatalmas 
kicsi                                            aprócska 
                                                    tenyérnyi 
 
 
 
                                                    kacagott 
nevetett                                       hahotázott 
                                                    habozott 
 
 



4. Rajzold le, melyik szereplıre jellemzıek a felsorolt tulajdonságok! Írd is le a 
nevüket! 
Segítıkész, önzetlen, aprócska, tenyérnyi                                        éhes, madár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pökhendi, kétségbeesett, hálás 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Számozással rakd sorrendbe! 
 
___   A béka kacagása 
___   A tó elbújtatja a békát 
___   A béka hálálkodása 
___   A béka lakóhelyet keres 
___    A gólya repülése 
 
6. Adj új címet a mesének! 
________________________________________________________________ 
 
 
 
7.  Írd le szótagolva a vízben és a vízparton élı állatokat! 

Ponty, harcsa, tücsök, szúnyog, mezei pacsirta, vízisikló, nádirigó, fehér 
gólya, mocsári teknıs, ürge, fürge gyík 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 



 
                                                A béka és a tó 
 
Élt egyszer egy hírneves békaénekes. Olyan nagyra tartotta magát, hogy elhatározta olyan 
lakóhelyet keres, amely illik az ı nagyságához. Elindult hát vándorútra. Ahogy ment, 
mendegélt, sok büszke, szép tavat látott, de bizony egyiket sem tartotta megfelelınek. 
Egyiknek a partját, másiknak a vizét nem találta elég jónak. Hol a szomszédságot. Hol a 
növényeket fitymálta. Egyszer az útja egy hegyek lábánál megbúvó, aprócska, kristályviző tó 
mellet vezetett el. A tavacska meghallotta a béka szépséges énekét, és így kérlelte: - Ugorj be 
a vizembe! Költözz ide, kisbéka! A hegyek szépen visszavernék a hangodat, így daloddal 
boldoggá tehetnéd a környék minden lakóját! Ám a rátarti béka csak egyet húzott a szája 
szélén, és azt felelte: - Csak nem gondolod, hogy beköltözöm egy ilyen tenyérnyi tóba? Ha-
haha-haha-ha! –kacagott fölényesen. Azám! De a hahotázásra felfigyelt a közelben egy gólya. 
Már föl is röppent, hogy elkapja és ebédre bekebelezze a pökhendi dalnokot. – jaj nekem! 
Vége az életemnek! –brekegte kétségbeesve a béka. – Ne félj semmit! – szólt a tó. – Ugorj a 
vizembe, majd én elrejtelek! Nem kérette magát a béka, már csobbant is. A tó elsötétítette a 
vizet, így a leszálló gólya nem találhatta meg a békát. El is repült nemsokára, 
dolgavégezetlen. – Elıjöhetsz –mondta a tó. – indulhatsz utadra. A béka kibukkant a vízbıl, 
és így szólt: - Én megsértettelek, és te mégis megmentetted az életemet. Azt hiszem, ennél 
jobb élıhelyet sehol sem találhatnék. Ezért itt maradok, hogy dalaimmal háláljam meg az 
önzetlenségedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. A mese olvasása elıtt gyakoroljátok párban a szavak olvasását! 
                         A                                                            B 
1     békaénekes                                                  elhatározta 
2     lakóhelyet                                                    nagyságához 
3     szomszédságot                                             meghallotta 
4     beköltözöm                                                  hahotázásra 
5     bekebelezte                                                  kétségbeesve 
6     dolgavégezetlen                                           megmentetted 
7     dalaimmal                                                    önzetlenségedet 
 
 
2. Keresd ki a mesébıl, ami ugyanazt jelenti! 
 
kicsi:_________________________________________________________________ 
büszke:__________________________________________________ 
énekes:__________________________________________________________ 
megegye:____________________________________________________ 
 
 
3. Egészítsd ki a mese alapján! 
 
A mese egyik szereplıje a híres___________________________, aki új lakóhelyet keres. 
Ízlésének semmi nem elég jó. Egy másik szereplı a parányi ___________, aki szeretné, ha a 
béka beköltözne hozzá. A béka azonban kineveti a ______________________. Egy gólya 
meghallja a _______________________________és _______________________________ 
A tó felajánlja___________________________, így megmenti a ____________________ 
életét. A béka hálából__________________________________________________ 
 
4. Milyen a béka és a tó? Írj tulajdonságokat! 
béka                                                                                          tó 
__________________________                                 ______________________________ 
___________________________                               ______________________________ 
____________________________                            _______________________________ 
____________________________                            _________________________________ 
 
 
 
4. Írjál vízben és vízparton élı állatokat! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 


