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A majom és a leopárd
A leopárd olyan falánkul vadászott az erdőben, hogy egykettőre mindent fölfalt. Egy idő után már nem
volt mit vadásznia. Éhesen kóborolt a fák közt, amikor találkozott a majommal, és elpanaszolta neki baját.
–Tudod mit? – mondta neki a majom. – Tégy úgy, mint én: csapj föl mutatványosnak!
– Hát az meg mi? – hüledezett a leopárd.
– A mutatványos az, aki mutogatja magát a népeknek – magyarázta a majom. – Magát is, meg a
tudományát is. Mindenféle fortélyokat, amiken nevetni meg ámulni lehet.
– Most már értem – mondta a leopárd, és csatlakozott a majomhoz.
Attól fogva együtt járták a világot. Mentek városról városra, faluról falura. Felütötték a sátrukat, és
meghirdették az előadást. A leopárd kiállt a porondra.
– Nagyérdemű, tisztelt publikum! Én vagyok a híres-nevezetes leopárd, akinél nincs díszesebb és tarkább
állat a világon. – kiáltotta.

Jöttek-mentek az emberek, ránéztek a leopárdra, vállat vontak és továbbmentek. Egy fillért sem adtak a
leopárd látványáért.
A majom is kint állt a sátra előtt. Ő nem a szépségét, hanem a tudományát hirdette. Csak úgy tolongott
befelé a sok ember, hogy megtekintse, mi mindent tud bemutatni a majom.
Az előadás végén látja ám a leopárd, hogy a majom zsákja tele pénzzel, az övé meg lapos. Kérdi a
majomtól, mi az oka a sikerének, s ő meg viszont miért vallott kudarcot. Azt feleli a majom:
– Azt hiszed, mint sok buta ember, hogy elég cifrán öltözködni, és máris meghódítottuk a világot. Jól
jegyezd meg: nem a ruha teszi az embert. Egy maroknyi ész többet ér a világ valamennyi díszruhájánál.
(Afrikai népmese)
1. Sorold fel a mese szereplőit! 2p
______________________________________________________
2. Karikázd be a helyes választ! 9p
Hogyan vadászott a leopárd az erdőben?
• csapatosan
• izgatottan
• falánkul
Mit ajánlott a majom a leopárdnak?
• figyelmesebben vadásszon
• vadásszanak együtt
• csapjon föl mutatványosnak
Mit csinál a mutatványos?
• Felemel egy nagy követ.
• Megmutatja dagadó izmait.
• A mutatványos mutogatja magát és tudományát a népnek.

3. Húzd alá a mesében ezeket a szavakat! 9 p
erdőben, kapcsolódott, ravaszul, kóborolt, fortélyokat, cseleket, csatlakozott, kalandozott, nagyérdemű

4. Húzd meg álló egyenessel a fenti szavakban a szótaghatárokat! 20 p
egykettőre, mutatványos, tudományát, felütötték, nagyérdemű

5. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket! 12 p
A majom zsákja tele volt pénzzel, a leopárdnak semmit sem adtak az emberek.
A leopárd fölfalt mindent az erdőben.
A majom szórakoztatta az embereket.
Együtt járták a világot, mint mutatványosok.
A leopárd találkozott a majommal.
A majom elmondta a leopárdnak, hogy mi volt a sikertelenség oka.
6. Kösd össze a tulajdonságokat a megfelelő szereplővel! 9 p
falánk
buta
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jópofa
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öntelt

7. Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben megadott szavakkal! 16 p
A leopárd olyan __________ vadászott, hogy egykettőre mindent fölfalt.
A ______________________ az, aki mutogatja magát a népeknek – magyarázta a majom.
– Én vagyok a ______________________leopárd , akinél nincs díszesebb és ____________ állat a világon kiáltotta a leopárd.
Nem a __________ ___________ az embert.
Egy ____________ ______ többet ér a világ minden díszruhájánál.

8. Adj más címet a mesének kedved szerint! 4 p
......................................................................................

9. Fogalmazd meg a mese tanulságát! 9 p
..............................................................................................................................................................................

