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1. A következőkben a Csipi, a szarka című szöveget találod, három 

szövegrészben. Olvasd el figyelmesen az első szövegrészt!  

Miután elolvastad, oldd meg a feladatokat!  

Fontos, hogy a feladatok megoldásakor sorrendben haladj! 

Csipi, a szarka 

 (1) A Kovács család egy igazán különleges baráttal büszkélkedhet. Nem 

mindennapi kapcsolat alakult ki köztük és egy szarka között, akit még 2013-ban 

mentettek meg.  

 (2) A madárra a most 11 éves Máté talált rá az út szélén. A család hazavitte 

a segítségre szoruló kismadarat. A Csipinek elnevezett szarka ekkor még csak 

háromhetes fióka volt. A szülők egy ismerős állatorvos segítségét kérték, akivel 

összeállítottak egy egyéni étrendet, aminek köszönhetően a madár szépen 

cseperedni kezdett. Miután megnőtt, Csipi rendszeresen visszatérő vendége, sőt 

elválaszthatatlan barátja lett az őt megmentő családnak. „Készítettünk neki egy 

fészket a fára, így akkor jöhet és mehet, amikor csak kedve van. Néha elcsatangol 

egy kis időre, ilyenkor persze aggódunk érte, de eddig soha nem esett baja és 

mindig visszajött” – mondta az apa. 

Melyik évben mentette meg a Kovács család a kis szarkát? 

 ...................................................................................................................................  a  

Ki talált rá a segítségre szoruló madárra? 

 ...................................................................................................................................  b  

Minek köszönhető, hogy a kismadár cseperedni kezdett?  

Sorolj fel három indokot! 

 ...................................................................................................................................  c  

 ...................................................................................................................................  d  

 ...................................................................................................................................  e  

http://www.erdekesvilag.hu/nehez-a-szulok-dolga-vicces-fotok-gyerekek-csinyteveseirol/
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2. Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal! 

Csipinek, hazavitte, háromhetes, szarka, út 

Nem mindennapi kapcsolat alakult ki a Kovács család és egy 

…………..……………. között. A madárra a most 11 éves Máté talált rá az 

………………..………. szélén. A család …………………………..…………..………. a 

segítségre szoruló kismadarat. A szarka ekkor még csak 

…………………..……………….. fióka volt. Miután megnőtt, a …………………………………… 

elnevezett szarka rendszeresen visszatérő vendége, sőt 

elválaszthatatlan barátja lett az őt megmentő családnak.  

a  

b  

c  

d  

e  

  

 

3. A családra vagy a szarkára illenek az állítások?  

Döntsd el a szöveg alapján, és ennek megfelelően írd a mondat előtti vonalra a 

család vagy a szarka szót! 

 

 ..................................  Egy igazán különleges baráttal büszkélkedhetnek, 

akit még 2013-ban mentettek meg. 

a  

 ..................................  Elválaszthatatlan barátja lett az őt megmentő 

családnak. 

b  

 ..................................  Néha elcsatangol egy kis időre. c  

 ..................................  Egy ismerős állatorvos segítségét kérték. d  

 ..................................  Eddig soha nem esett baja és mindig visszatért 

Kovácsékhoz. 

e  
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Olvasd tovább figyelmesen a szöveget!  

Miután elolvastad, oldd meg a feladatokat!  

Fontos, hogy a feladatok megoldásakor sorrendben haladj! 

 (3) Csipi imád a gyerekekkel játszani, de gyakran csak úgy leszáll a vállukra 

és figyeli, hogy mit csinálnak. Alig várja, hogy hazaérjenek az iskolából, 

délutánonként mindig lelkesen üdvözli őket. „Sosem gondoltam volna, hogy ennyire 

részese lesz a családunknak. A gyerekek, Rebeka, Máté, és Bence úgy szeretik, 

mint egy kutyát, sőt, talán még jobban is. Olykor tévét is néz velünk, játszik a 

gyerekekkel, reggelente berepül az ágyunkba és odabújik hozzánk. Amikor a 

gyerekek odakint labdáznak a barátaikkal, Csipi csak repked körbe-körbe 

körülöttük, hogy ő is beszálljon a játékba” – mesélte az apa. 

 (4) Néhány éve gyakori városi fészkelővé váltak a szarkák. A madarakat a 

területükről elüldözték, így jutottak el a városokba, ahol nem lehet vadászni rájuk, 

és a természetes táplálék mellett rengeteg a számukra szintén megfelelő 

élelemforrást jelentő szerves hulladék. 

 (5) A szarkát intelligens madárnak tartják, mert képes utánozni más 

madarak által kiadott madárhangokat, és teljes mértékben kihasználja az emberek 

jelenléte által felkínált új élelemforrásokat. Tudományos kutatások bizonyítják, 

hogy felismeri magát a tükörben. 

 

  

http://www.erdekesvilag.hu/supatra-sasuphan-a-legszorosebb-lany-a-vilagon/
http://www.haziallat.hu/madar/viselkedes/madarhangok-videoval/4395/
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4. Adj címet az alábbi képeknek!  

Írd a képek mellé a bekezdések sorszámát! 

 

 

 

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

a  

b  

  

 

 

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

c  

d  

  

 

 

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

e  

f  
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5. Fejezd be a mondatokat a most olvasott szövegrész alapján!  

A saját szavaidat használd!  

Figyelj, mert az egyik mondatot több információval is ki kell egészítened! 

Csibi alig várja, hogy a gyerekek hazaérjenek az iskolából, mert  

 ........................................................................................................................  
a  

A szarka gyakori városban fészkelő madár lett, mert  

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

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

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

b  

c  

d  

A szarkát intelligens állatnak tartják, mert  

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

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

e  

f  

 

6. Miért maradt a szarka a családdal? 

Az olvasottak alapján írd le gondolataidat 3-4 kerek, egymással összefüggő 

mondatban! 

 

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

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

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

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

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

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

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

a  

b  

c  

d  

e  
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Olvasd tovább figyelmesen az alábbi szöveget!  

Miután elolvastad, oldd meg a feladatokat!  

Fontos, hogy a feladatok megoldásakor sorrendben haladj! 

 (6) Ismert tulajdonsága a szarkának, hogy vonzódik az ékszerekhez, a 

műanyaghoz, de még az autók ablaktörlőihez is, tehát gyakran elveszi az általa 

talált csodálatos tárgyakat, ezeket pedig az ágakból és fűszálakból épített, sárral 

kitapasztott kupola alakú fészkébe gyűjti össze. Az már kevésbé ismert erről a 

madárfajról, hogy egy életre választ magának társat, és a pár gyakran valóban 

egész életére együtt marad. 

 (7) A szarka mindenevő, sokféle gyümölcsöt, diófélét, magvakat, rovarokat, 

tojásokat, kisebb testű emlősöket és hüllőket eszik. A szarka fákon és sűrű 

bokrokban bújik meg az őt fenyegető állatok elől, így például a kutyák, rókák, 

macskák elől. Azért is kedveli ezeket a helyeket, mert így könnyebben elkaphatja 

a zsákmányát.  

 (8) Kínában és Koreában a szarkára, mint a siker és jó szerencse 

szimbólumára tekintenek. Angliában úgy tartják, ha egymagában látsz egy szarkát, 

az balszerencsét jelent, de ha egyszerre kettőt látsz, az szerencsét hoz. 

 (9) Számos irodalmi alkotás tárgya a szarka, így például Móra Ferenc egy 

népszerű verse is erről a madárról szól:  
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Móra Ferenc: AZ EGYSZERI SZARKA (részlet) 

1. Csörgött a sövényen  

Az egyszeri szarka,  

Illegett, billegett  

Sebesen a farka. 

Jobbra illegette,  

Balra illegette,  

A delelő napot  

El-elnézegette. 

3. Mikor ezt gondolta 

Az egyszeri szarka, 

Már az ól tetején 

Billegett a farka.  

Noszogatja magát:  

Előre, előre”,  

„Szénás óltetőről 

Szalmás csűrtetőre1. 

5. Az egyszeri szarka  

Jobbra-balra forog,  

A nevető napra  

Fitymálva hunyorog.  

A vissza sövényre  

Lerepül csörögve:  

Nem szeretek nézni  

Rámátlan2 tükörbe." 

2. Gondolta magában:  

"De szép fényes holmi!  

No ezt már igazán  

Le kellene hozni.  

Jó lenne tükörnek  

A szarkaszobába,  

Beletekintgetne  

Ünneplő ruhában." 

4. ”Mindjárt elérem már,"  

Pislantott az égre  

S átugrik hetykén a  

Kazal3 tetejére.  

Onnan szaporán a  

Kútágasra4 billen –  

Jaj, de szegény feje  

Hová menjen innen? 

6. Vén veréb a porban 

Mosogatta tollát, 

Szárnya mellé dugja 

Pápaszemes5 orrát: 

„Csirip, csirip, csirip, 

Az egyszeri szarka 

„Nagyot akart volna 

S nem bírta a farka." 

 

7. Magyarázd meg, mit jelentenek a következő kifejezések!   

noszogatja magát:  

 ...................................................................................................................................  
a  

irodalmi alkotás tárgya: 

 ...................................................................................................................................  
b  

 

                                       
1csűrtetőre= pajtatető ; olyan gazdasági épületnek a teteje, melyben a szénát, szalmát, mezőgazdasági 

gépeket tartják 
2 rámátlan = keret nélküli 
3 kazal = nagyobb méretű széna – vagy szalmarakás, halom; egy nagy kupac széna vagy szalma 
4 kútágasra = a kút mellett álló faoszlop, erre rögzítik azt a láncot, mellyel felhúzzák a kútból a vödröt 
5 pápaszemes = szemüveges 
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8. A feladatlapon szereplő szövegrészek egy szöveggé fűzhetők össze. A szöveg 

kilenc bekezdésre osztható. Adj címet az 5., 7. és a 8. bekezdésnek! 

5. bekezdés címe:  ................................................................................................  a  

7. bekezdés címe:  ................................................................................................  b  

8. bekezdés címe:  ................................................................................................  c  

 

9. A következőkben a szarkára vonatkozó állításokat olvashatsz.  

Döntsd el, hogy hol olvastad őket:  

a Csipi, a szarka című szövegben, Móra Ferenc versében vagy mindkettőben!  

Írd az állítások betűjelét a halmazábra megfelelő helyére! 

kedveli az értékes, fényes tárgyakat  a  

társas lény  b  

szereti magát a tükörben nézegetni  c  

farkával egyensúlyozik  d  

telhetetlen, sokat akar  e  

egyik táplálékforrása az emberi ételmaradék  f  

 

  

 

Források:  

http://www.erdekesvilag.hu/hihetetlen-baratsag-alakult-ki-egy-szarka-es-az-ot-megmento-csalad-kozott 

http://www.haziallat.hu/madar/diszmadarak/szarka-pica-pica/4396 

http://www.mme.hu/varosi-szarkak-szajkok-es-dolmanyos-varjak alapján 

http://www.erdekesvilag.hu/kepek/megmentett-szarka/szarka-16.jpg 

http://marsforgatni.blog.hu/2008/09/02/plos_biology_szarka 

http://www.mme.hu/varosi-szarkak-szajkok-es-dolmanyos-varjak 

A szövegben: Móra Ferenc versében:

http://www.erdekesvilag.hu/hihetetlen-baratsag-alakult-ki-egy-szarka-es-az-ot-megmento-csalad-kozott/
http://www.haziallat.hu/madar/diszmadarak/szarka-pica-pica/4396/
http://www.mme.hu/varosi-szarkak-szajkok-es-dolmanyos-varjak
http://www.erdekesvilag.hu/kepek/megmentett-szarka/szarka-16.jpg
http://marsforgatni.blog.hu/2008/09/02/plos_biology_szarka
http://www.mme.hu/varosi-szarkak-szajkok-es-dolmanyos-varjak

