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NÉV: 

Szövegértés 3. osztály 

A TŰHAL 

 

Élt egyszer két öregasszony. Olyan öregek voltak már, hogy úgy éltek egyik napról a másikra, 

boldogan, mint a kisgyerekek. Egy igluban laktak az egyik folyó holtága mellett. Megvolt 

mindenük, ami kellett. Alvóhelyük, hidegtől óvó, hosszú alagútbejáratuk az alvóhely előtt, két 

raktárházacskájuk és még kajakjuk is. 

Éjszaka a két anyóka békésen aludt. Ám egyszer csak egy kisujjnyi tűhalacska úszott le a 

holtágon, és így énekelt: 

Lehet énnálam nagyobb, de legerősebb én vagyok! 

Ajhaj mondhatom, csak lennék a másik oldalon 

lennék a homokzátonyon! 

Aki elébem kerül, mindjárt kettéharapom, 

nyersen felfalom, marcangolom, kettészelem 

ejhaj megeszem! 

Az egyik anyóka felébredt, és végighallgatta a szörnyűséges fenyegetést. Kiverte a verejték, 

egész testében remegni kezdett, mert azt hitte, hogy egy kóbor szellem, egy valóságos 

Dunnerak fenyegeti. Először mozdulni sem mert. Kis idő múlva kikászálódott a prémek alól, 

és odakúszott a társához. Orrát az orrához érintette, hogy felébredjen. 

- Egy Dunnerak jön! Hallod egy Dunnerak jön!- suttogta. 

Nesztelenül fölkeltek, összepakolták a holmijukat, kicipekedtek a kajakhoz, vízre bocsátották. 

Aztán visszabújtak az igluba, kihozták sorra az edényeiket, szárított hal tartalékukat, sőt még 

a kis olajlámpát is. 

Legszívesebben magát az iglut is betették volna a csónakba, meg a két raktárházacskájukat. 

Sőt a vizet adó forrásukat, meg az ösvényt is – felgöngyölítve - amelyik a 

raktárházacskájukhoz vezetett. 

Közben egész idő alatt hallották a szörnyűséges ének fenyegetését. Amikor nagy nehezen 

mindent elhelyeztek a kajakban, beültek ők maguk is háttal egymásnak, védekezésre készen. 

Egy-egy kést tartottak a kezükben, hogyha kell, belemártsák a Dunnerakba. Amint éppen el 

akarták lökni magukat a parttól, eszükbe jutott, hogy még egy kanalat benn felejtettek a 

házban. Az egyik anyóka kiszállt, elrohant érte, s amikor visszaérkezett a kajakhoz, éppen 

akkor úszott el mellettük a tűhalacska. Még egyre énekelte szörnyűséges énekét. 

Meglátta az anyóka, hogy csak egy kis hal énekel. Rákiáltott: 

- Te kis vakarcs, te ijesztgettél minket? Kinyúlt a kanállal és se szó se beszéd, kivette a 

halacskát a vízből. Elővette a hosszú kését, kettévágta a halacskát s a felét odaadta a másik 

anyókának. Csak úgy nyersen bekapták. 

Kipakoltak a kajakból és visszavittek mindent a helyére. Bebújtak a hálóprémjeik alá és 

aludtak reggelig, mint a bunda. 

Reggel már azt sem tudták, álmodták-e ami történt, vagy csakugyan hallották a tűhalacska 

énekét. 
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1. Húzd alá a szövegben! 

- Mit csomagoltak be az anyókák? 

- Hol lakott a két öregasszony? 

- Hogy hívták a kóbor szellemet ezen a vidéken? 

- Mivel világítottak? 

 

 

2. Döntsd el az alábbi mondatok igazságtartalmát! 

- Az anyókák boldogtalanul éltek egyik napról a másikra. ………. 

- A tűhal azzal fenyegetőzött, hogy szétmarcangolja aki az útjába kerül. ………. 

- Az anyókák gyávák voltak ………. 

 

 

3. Magyarázd meg! 

raktárház  .............................................................................................................................  

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

vakarcs  ................................................................................................................................  

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

szörnyűséges  .......................................................................................................................  

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

nesztelenül  ..........................................................................................................................  

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

 

 

4. Írd ki az olvasmányból az alábbi szavak hasonló jelentésű párját! 

csónak  .................................................................................................................................  

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

jégkunyhó  ...........................................................................................................................  

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

összetekerve  .......................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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5. Milyen különös módon ébresztette az egyik anyóka a másikat? 

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

 

Hogyan készültek fel arra, hogy megvédjék magukat a kóbor szellemtől? 

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

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

 

Mi bizonyítja, hogy a két anyóka összetartó volt? (Több dologra is gondoltunk) 

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

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

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

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

 

 

6. Egészítsd ki a hiányos mondatokat! 

- A felriadt anyóka először mozdulatlanná dermedt, de később  

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

- Az anyókák annyira ragaszkodtak a megszokott otthonukhoz, hogy legszívesebben 

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

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

- A valóság azért derülhetett ki, mert észrevették, hogy 

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

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

- A tűhal 

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

végezte. 

 

 

7. Rakd helyes sorrendbe a vázlatpontokat számozással! 

………. Csomagolás, készülődés 

………. De hisz ez egy kis hal! 

………. Élt egyszer két boldog öregasszony 

………. A félelmetes Dunnerak eltűnt az asszonyok gyomrában 

……….Álom vagy valóság 

……….. A szörnyűséges fenyegetés 
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8. Gyűjtsd össze az anyókák tulajdonságait! Indoklást is készíts! 

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

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

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

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

 

 

9. Gyűjtsd a tűhalra jellemző tulajdonságot is! Választásod indokold! 

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

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

 

 

10. Melyik közmondás szavait kevertük össze? 

megijedni, félni, mint, jobb 

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

legjobb, mindenütt, otthon, jó, de 

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