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Év eleji (szövegértô) felmérô olvasásból
Olvasd el a mesét!
A róka és a farkas
Egy ízben a róka és a farkas egy hurokcsapda mellett szaladt el. A csapdában
egy liba lógott. Mind a ketten rég ettek, szörnyen éhesek voltak, de a róka még
csak egy pillantást sem vetett a libára.
– Miért nem mászol föl, komám? Egy liba lóg ott! – figyelmeztette a farkas.
– A szerda nálam böjtös nap. Ilyenkor nem eszem húst – válaszolt a róka.
A farkas arra gondolt, hogy ô ugyan nem tart semmiféle szerdát, akkor eszik
húst, amikor hozzájut, s fölkapaszkodott a hurokig. Ám mielôtt elérte volna a libát, a csapda lecsapódott, s a farkas ott maradt a föld fölött lógva. Most aztán a
róka bátran fölkúszott a libához, s jóízûen elropogtatta.
– Na de koma, hisz ma szerda van! – nyögte a félig holtra vált farkas.
– Mindig annak van szerda, akinek a lába nem éri a földet! – felelte a róka.
Litván népmese

1. Sorold fel a szereplôket!

/

pont

/

pont

/

pont

/

pont

2. Mi mellett szaladtak el az állatok? Húzd alá a helyes választ!
– A róka és a farkas egy libacsapat mellett szaladt el.
– Az állatok egy tyúkól mellett szaladtak el.
– A róka és a farkas egy hurokcsapda mellett szaladt el.

3. Húzd alá a választ a mesében!
• Mi lógott a csapdában?
• Mire figyelmeztette a farkas a rókát?

4. Mit jelentett a rókának a „böjtös nap”?
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5. Egészítsd ki a mondatokat a mese alapján!
A farkas úgy gondolta, hogy akkor eszik
Fölkapaszkodott a
csapda

, ha hozzájut.
. De mielôtt a libához ért volna, a
, és a farkas is ott lógott a föld fölött.
/

pont

6. Mit csinált a róka, amikor látta, hogy a farkas pórul járt? Húzd alá a helyes választ!
– Bátran felkúszott a farkashoz, és kiszabadította.
– Fölkapaszkodott a libához, és jóízûen elropogtatta.
– Félelmében elszaladt.
/

pont

/

pont

7. Fejezd be a mondatokat a mese alapján!
A farkas póruljárt, mert

A róka jóllakott, mert

Javasolt szempontok az év eleji olvasásfelmérô értékeléséhez
1. Képes a mese szereplôit önállóan megnevezni:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
2., 6. Képes a szöveghez kapcsolódó lényeges esemény kiválasztására több felelet közül:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
3. Képes az olvasott szövegben – újraolvasás nélkül – adatokat megkeresni:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
4. Képes az olvasottak alapján ritkán használt kifejezés magyarázatának leírására:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
5. Képes a mese cselekményének tömör leírásából hiányzó szavak pótlására:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
7. Képes az olvasott szövegbeli ok-okozati összefüggés megértésére, önálló megfogalmazására:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
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Félévi (szövegértô) felmérô olvasásból
Olvasd el a mesét!
A hiú kakas
Egy csikorgó téli éjjel zsákmányért indult a róka. Inalt, loholt, egyszer csak kakaskukorékolást hallott. Tanya volt a közelben, a tanya udvarán egy magas cseresznyefa, annak az ágán üldögélt a kakas, és kukorékolt egész éjjel.
Odasompolygott a róka a fa tövébe, felszólt hízelkedve:
– Nagy jó uram, kakas, mit énekelsz ezen a hideg, sötét éjszakán?
Leszólt a kakas nagy gôgösen:
– A nap eljövetelét hirdetem, mert olyan a természetem, hogy elôre megérzem a közeledtét!
Álmélkodott a róka nagy ravaszul:
– Ó, kakas, nagy jó uram, kicsoda vagy te, hogy a jövôbe látsz? – aztán táncra
kerekedett a fa tövében.
Megkérdezte a kakas:
– Hát te miért táncolsz, róka koma?
– Olyan csodálatos az éneked, fényességes kakas, hogy táncolok rá, így hódolok neked. Ó, kakas, legnemesebb úr a madarak között, nem elég, hogy repülni
tudsz, még a jövendômondáshoz is értesz! A madarak királya vagy, legdicsôbb királya! Milyen boldoggá tennél, ha kegyelmesen leereszkednél hozzám! Milyen boldog
lennék, ha megcsókolhatnám bölcsességtôl fényes fejedet! Ó, ha eldicsekedhetnék
az egész világnak: „Az a szerencse jutott nekem, hogy megcsókolhattam a legbölcsebb
jövendômondó nemes fejét!”
A hiú kakas elhitte a hízelkedô, ravasz róka minden szavát. Leröppent a fáról,
odatartotta a fejét csókra a rókának. Annak se kellett több, fogai közé kapta, s jót
nevetett magában: „A bölcs jövendômondónak egy csepp esze sem volt!”
Német népmese

1. Sorold fel a mese szereplôit!

/

4

pont
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2. Egészítsd ki a mondatokat a helyes válaszok aláhúzásával!
A róka egy hideg
ôszi éjjel
Útközben
fütyörészést

téli éjjel
kakaskukorékolást

Egy tanya udvarán álló
cseresznyefán

diófán

körtefán

zsákmányért indult.
nyávogást

hallott.

megpillantotta a kakast.

Hízelkedve megszólította. A kakas azt felelte, hogy ô megérzi a
hold
nap
csillagok

felkeltét.

A ravasz róka a fa tövében
ugrálni

kezdett.

táncolni

/

pont

/

pont

/

pont

3. Mivel, hogyan hízelgett a kakasnak a róka? Húzd alá a mesében!

4. Mivel szeretett volna a róka eldicsekedni az egész világnak? Írd le!

5. Mit tett a hiú kakas a hízelkedô szavak hallatán? Húzd alá a helyes választ!
A kakas leröppent a fáról és megszidta az incselkedô rókát.
A kakas leröppent a fáról és odatartotta a fejét a rókának.
A kakas nem törôdött a hízelkedéssel.
A kakas elhallgatott.
/

pont

/

pont

6. Mi lett a kakas sorsa?
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7. Mit jelent a „bölcs” szó? Karikázd be a helyes választ jelölô betût!
a) erôs

b) okos

c) buta

d) balga

e) lusta

f) boldog
/

pont

/

pont

8. Írd le, min nevetett magában a ravasz róka!

Javasolt szempontok a félévi olvasásfelmérô értékeléséhez
1. Képes a mese szereplôit önállóan megnevezni:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
2., 5. Képes a szöveghez kapcsolódó lényeges esemény kiválasztására több felelet közül:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
3. Képes az olvasott szövegben – újraolvasás nélkül – adatokat megkeresni:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
4., 6. Képes az olvasott szöveggel kapcsolatos kérdésekre önállóan választ írni:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
7. Képes ritkán használt szó szinonimájának kiválasztására több felelet közül az olvasottak alapján:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
8. Képes az olvasott szövegbeli ok-okozati összefüggés megértésére, önálló megfogalmazására:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
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Év végi (szövegértô) felmérô olvasásból
Olvasd el a mesét!
A kutya háza
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kutya. Volt neki egy gazdája is, de
ez a gazda nem csináltatott házat a kutyának. Amikor elérkezett a tél, a kutya nagyon fázott odakint. Összehúzta magát, összekucorodott jó kicsire, hogy ne fázzon olyan nagyon. De csak úgy reszketett, kocogott minden foga.
Azt gondolta magában:
– Ha én egyszer megérem a nyarat, akkor gyorsan csinálok magamnak egy kis
házikót! Nem kell nekem nagy ház, hiszen olyan kicsi vagyok.
A tél után eljött a nyár. Mikor meleg lett az idô, a kutya kifeküdt a jó melegre.
Jól kinyújtózkodott, s így háromszor akkora kutya lett belôle, mint télen. Végignézett magán, s így szólt:
– Ekkora nagy házat ki tud csinálni? El sem kezdem, úgysem tudom befejezni!
Építés helyett vidám játszadozással töltötte a nyarat. De hamarosan megint
eljött a tél. A nagy hidegben a kutya megint összekucorodott, összehúzta magát,
és kezdte mondogatni magában.
– De kár, hogy nem építettem házat magamnak! Milyen kicsi házban elférnék
most! Ha eljön a nyár, nem várok tovább! Megépítem a házamat.
De hiába fogadkozott. Nyáron, amikor újra meleg lett, elfelejtette a hideg telet.
Eszébe sem jutott, hogy házat építsen magának.
S amikor újra tél lett, a kutya csak fázott, csak fázott, de hiába. Azóta se csinált
magának házat egyetlenegy kutya sem.
Magyar népmese

1. Milyen évszakban kezdôdik a mese története? Húzd alá a helyes választ!
nyáron

ôsszel

télen

tavasszal
/

pont

/

pont

2. Miért akart házat magának a kutya?
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3. Miért nem akart nagy házat építeni magának a kutya? Húzd alá a helyes választ!
– A nagy ház építése sokáig tart.
– Elég neki a kis ház, mert ô is kicsi.
– A gazdája udvarában kevés a hely.
– Attól tartott, ha nagy házat épít, odaköltözik még egy kutya.
/

pont

4. Mekkora lett egy év elteltével kinyújtózkodva a kutya? Karikázd be a választ!
kétszer akkora

háromszor akkora

ötször akkora
/

pont

5. Miért nem kezdte el a nagy ház építését a kutya? Keresd meg a szövegben, és
írd le!

/

pont

/

pont

/

pont

6. Hány télen át fázott a kutya a mese szerint?

7. Írd le másképpen!
reszketett, kocogott minden foga =
összekucorodott =

8. Véleményed szerint, miért nem épített a kutya házat magának ilyen sok fagyoskodás ellenére sem?

/

8

pont
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9. Adj új címet a mesének!

/

pont

Javasolt szempontok az év végi olvasásfelmérô értékeléséhez
1., 3., 4. Képes a szöveghez kapcsolódó lényeges esemény kiválasztására több felelet közül:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
2., 5. Képes az olvasott szövegben – újraolvasás nélkül – lényeges információt megkeresni:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
6., 8. Képes az olvasott szövegbeli ok-okozati összefüggés megértésére, önálló megfogalmazására, leírására:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
7. Képes ritkán használt szót, kifejezést rokon értelmû szavakkal kifejezni az olvasottak alapján:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
9. Képes a cím és a tartalom összefüggésének megfigyelésére új cím adásával:
kiválóan,
jól,
elfogadhatóan,
még nem megfelelôen.
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Év eleji felmérô írásból
1. Másold le a mondatokat!

/

pont

2. Másold le a mondatokat írott betûkkel!
Az ôsz a betakarítás ideje. Sok ember szorgoskodik a szántóföldeken, a gyümölcsösökben, a kertekben.

/

pont

/

pont

/

pont

/

pont

3. Írd le a gyümölcsök nevét!

4. Fejezd be a mondatokat!
A gyümölcsök
Füzetembe
5. Tollbamondás
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Félévi felmérô írásból
1. Írj le emlékezetbôl két közmondást!

/

pont

2. Számozással állítsd idôrendbe az eseményeket!
Karcsi bepakol a táskájába.
Felveszi a kabátját.
Kicsengettek!
Társaival sorakozik, és elköszön a tanító nénitôl.

/

pont

3. Másold le a sorrendbe állított mondatokat!

/

pont

4. Egészítsd ki a mondatokat!
sétálni.
fogok készíteni.
/

pont

/

pont

5. Tollbamondás
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Év végi felmérô írásból
1. Másold le a mondatokat helyesen tagolva!
Jótetthelyébejótvárj! Bölcsrehallgatazokos. Jártutatajáratlanértelnehagyj!

/

pont

/

pont

2. Írd le emlékezetbôl József Attila Altató címû versének egyik versszakát!

3. Egészítsd ki a mondatokat!
Szeretném,
a kertben.
/

pont

/

pont

4. Tollbamondás
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Javasolt szempontok az év eleji írásfelmérô értékeléséhez
1. Írott betûvel írt mondatok másolása:
kiváló,
jó,
elfogadható,
2. Nyomtatott betûvel írt mondatok másolása:
kiváló,
jó,
elfogadható,
3. Szavak önálló írása rajz alapján:
kiváló,
jó,
elfogadható,
4. Önálló írás mondatkiegészítéssel:
kiváló,
jó,
elfogadható,
5. Tollbamondás utáni írás:
kiváló,
jó,
elfogadható,

felzárkóztatásra van szükség.
felzárkóztatásra van szükség.
felzárkóztatásra van szükség.
felzárkóztatásra van szükség.
felzárkóztatásra van szükség.

Javasolt szempontok a félévi írásfelmérô értékeléséhez
1. Emlékezetbôl történô írás (közmondások):
kiváló,
jó,
elfogadható,
felzárkóztatásra van szükség.
2., 3. Idôrendbe sorolt mondatok másolása – nyomtatott betûkrôl történô másolás:
kiváló,
jó,
elfogadható,
felzárkóztatásra van szükség.
4. Önálló írás, mondatok kiegészítésével:
kiváló,
jó,
elfogadható,
felzárkóztatásra van szükség.
5. Tollbamondás utáni írás:
kiváló,
jó,
elfogadható,
felzárkóztatásra van szükség.

Javasolt szempontok az év végi írásfelmérô értékeléséhez
1. Tagolatlan, nyomtatott betûkkel írt mondatok leírása helyesen tagolva:
kiváló,
jó,
elfogadható,
felzárkóztatásra van szükség.
Nyomtatott betûkkel írt szöveg másolása:
kiváló,
jó,
elfogadható,
felzárkóztatásra van szükség.
2. Emlékezet utáni írás, tanult vers részletének leírásával:
kiváló,
jó,
elfogadható,
felzárkóztatásra van szükség.
3. Önálló írás, hiányos mondatok kiegészítésével:
kiváló,
jó,
elfogadható,
felzárkóztatásra van szükség.
4. Tollbamondás utáni írás:
kiváló,
jó,
elfogadható,
felzárkóztatásra van szükség.
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