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Az elkószált kismadár 

A fészekben kikeltek a tojások: öt kis verébfi óka tátogott a mamája felé. A veréb-
mama megetette, megitatta a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nôttek, repülni tanította 
ôket. Az ötödik kisveréb valamennyi testvérkéjénél bátrabb és ügyesebb volt. 

Egy napon olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a testvéreit. 
Nagyon megijedt a kisveréb, a szárnya elfáradt, már nem is tudott röpülni, csak ugrán-
dozott vékony lábacskáin. Addig-addig ugrándozott, míg a vadkacsa fészkéhez ért. 

– Befogadsz a fészkedbe? – kérdezte a kisveréb. 
– Befogadlak, háp-háp! – hápogta a vadkacsa. 
– De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip! 
– Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp! – mondta a vadkacsa. 
A kisveréb továbbugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte: 
– Melengetnél-e a szárnyad alatt? 
– Melengetnélek szívesen, kruuú… buk… buruk… – turbékolta a galamb. 
– De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip! 
– Akkor nem melengetlek, kruuú… buk… buruk… – felelte a galamb. 
A kisveréb továbbugrált. Találkozott a bagollyal. 
– Éhes vagyok, adnál-e nekem enni? – kérdezte. 
– Szívesen adok, uhu-uhu! – huhogta a bagoly. 
– De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip! 
– Akkor nem etetlek meg, uhu-uhu! – mondta a bagoly. 
Besötétedett, hideg lett, a kisveréb félt, fázott, éhezett, s fáradtan ugrándozott 

egyre tovább. Már minden reményét elvesztette, hogy valaha is viszontlássa családját, 
és meleg fészekre leljen. Ekkor meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált. 

– Kedves madár – szólította meg a kisveréb a madarat –, befogadnál-e, megetetnél-e 
engem? Fáradt fi óka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip! 
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– Befogadlak, megetetlek! Egész nap kerestelek, csip-csirip, az én fi ókám vagy! 
A verébmama hazavitte fi ókáját, megetette, szárnya alá vette, s ott melengette reggelig. 

angol mese 
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1.   Mirôl olvastál? Húzd alá!
A meggondolatlan kisverébrôl.
A világjáró kisbagolyról.
Az elszökött kismadárról.
A pórul járt madárfi ókáról.

2.   Keretezd be a szövegben a szavak szinonimáit!
fi ókáit, távolra, megriadt, tudakolta, beesteledett, elcsigázottan, megpillantott

3.   Számozd be a mondatokat idôrendi sorrendben!
      A legbátrabb túl messzire szállt.
      A vadkacsa nem fogadta be.
      Öt kis fi óka kelt ki.
      A galamb sem melegítette meg.
      Este megpillantott egy szürke madarat.
      A bagoly sem etette meg.

4.   Kik a mese szereplôi? Sorold fel! 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                          

5.   Melyik illik a mesére? Húzd alá!
Mindenütt jó, de legjobb otthon. 
Bagoly mondja verébre, hogy nagyfejû.

6.   Egészítsd ki a mondatokat.
A kisveréb megkérdezte a szürke                            , befogadná-e. A szürke madár 
nem más volt, mint a kis fi óka                                           . Verébmama hazavitte
                                               . Megetette,                                               vette.
Melengette reggelig, hiszen egész nap ôt                                       . 

7.   Adj új címet a mesének!
                                                                                                                                   

8.   Mit mondhattak a megkerült madárkának a testvérkéi? 
Válaszolj egy mondattal!
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