Év végi felmérő olvasás-szövegértésből
Olvasd el figyelmesen a mesét!

Közeleg a tavasz
Február volt. Gyönyörűen sütött a nap. Micimackó kiment az udvarra, körülnézett és így gondolkodott:
– Milyen jó idő van! Elmegyek az erdőbe. Megnézem, kinyílt-e a hóvirág.
Útközben találkozott Malackával.
– Hová mész, Micimackó? – kérdezte Malacka.
– Megyek az erdőbe, megnézem, kinyílt-e a hóvirág – felelte Micimackó.
– Én is veled megyek!
Ketten mentek tovább.
Egy bokor alatt Micimackó meglátott két szál hóvirágot.
– Nézd, Malacka! Ott már kinyílt a hóvirág! – kiáltott fel Micimackó.
Bemászott, hogy leszedje őket, de a tüskés bokorba beakadt a kabátja.
– Jaj, beakadt a kabátom! Segíts, Malacka!
Malacka megfogta Micimackó lábát, és húzta, húzta. Egyszer csak reccs, a kabát
elszakadt. Micimackó kiszabadult.
– Húha! Elszakadt a kabátom! Mit fog szólni anyukám? – sírt Micimackó.
– Vigyél neki hóvirágot! Akkor talán nem lesz mérges – vigasztalta Malacka.
– Azt nem lehet! A hóvirágot tilos leszedni! – hüppögött Micimackó.
– Akkor rajzolj anyukádnak egy tavaszi képet! – mondta Malacka.
1. Mi a mese címe? Karikázd be a jó választ!
Közeled a tavasz

Közepes a tavasz

Közeleg a tavasz

Közeleg tavasz

2. Írd le a mese szereplőit!

3. Rakd össze a történet helyszíneit a betűkből!
DUVRA
DŐRE
TÚ
4. Írd le az események idejét!
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5. Döntsd el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!
Szépen sütött a nap.
Micimackó hóvirágot keresett az udvaron.
A bokor alatt három szál hóvirág nyílt.
Micimackó nem szedte le a hóvirágot.
6. Számozással állítsd időrendi sorrendbe a mese mondatait!
Hová mész, Micimackó?
Jaj, beakadt a kabátom!
Milyen jó idő van!
Vigyél neki hóvirágot!
Akkor rajzolj anyukádnak egy tavaszi képet!
7. Kösd össze a mondatok elejét a végükkel!
Micimackó elment az erdőbe,

mert elszakadt a kabátja.

Micimackó bemászott a bokorba,

mert meg akarta nézni, kinyílt-e a hóvirág.

Micimackó sírt,

mert tilos leszedni őket.

Micimackó nem szedett hóvirágot,

mert le akarta szedni a hóvirágot.

8. Írd be a hiányzó szavakat a mondatokba!
Elszakadt a

							

.

Kinyílt a									

.

Rajzolt egy tavaszi								

.
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Javítókulcs
1. Közeleg a tavasz
2. Micimackó, Malacka
3. udvar, erdő, út
4. február
5. I, H, H, I
6. 2. Hová mész, Micimackó? 3. Jaj, beakadt a kabátom! 1. Milyen jó idő van! 4. Vigyél neki
hóvirágot!
5. Akkor rajzolj anyukádnak egy tavaszi képet!
7. Micimackó elment az erdőbe, mert meg akarta nézni, kinyílt-e a hóvirág.
Micimackó bemászott a bokorba, mert le akarta szedni a hóvirágot.
Micimackó sírt, mert elszakadt a kabátja.
Micimackó nem szedett hóvirágot, mert tilos leszedni őket.
8. Elszakadt a kabátja. Kinyílt a hóvirág. Rajzolt egy tavaszi képet.
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