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Benedek Elek: Kisokoska 

Feladatlap	
 

1. Tedd sorrendbe az eseményeket! Számozd be a mondatokat 1-10-ig! 

 

Kisokoska kilövi a veres király szájából az első falatot.  

Kisokoska kiválaszt tizenegy legényt és kétszáz katonát maga mellé. 

A veres király azt üzeni a zöld királynak, hogy küldje hozzá Kisokoskát. 

 A szegény asszony, fogja Kisokoskát, és elviszi a zöld királyhoz. 

 A veres király istrázsát állíttat, hogy megtudja, melyikük Kisokoska. 

Kisokoskát megkötözik, és kivezetik az akasztófa alá. 

A király egy nagy tornyot építtet, s abba befalaztatja Kisokoskát..  

 A király Kisokoskának adja a leányát s fele királyságát. 

Kisokoska felfedi magát a veres király előtt. 

A fehér meg a fekete huszárok odavágtatnak a bitófa alá, és Kisokoska 

megmenekül

. 
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2. Válaszolj röviden a kérdésekre! 

 

Miért vitte a királyhoz a szegény asszony a fiát? 

…………………………………………………………………………………. 

Miért vitt a királykisasszony mindennap ételt Kisokoskának? 

………………………………………………………………………………….. 

Milyen legényeket választott ki Kisokoska, amikor a veres királyhoz ment? 

………………………………………………………………………………….. 

Hogyan került vér a veres király borába? 

…………………………………………………………………………………. 

Mit álmodott Kisokoska a mese elején? 

………………………………………………………………………………….. 

3. Alkoss értelmes összetett szavakat a két oszlop szavaival! Kösd össze! 

 

király      fekete 

arany      ország 

nyíl      fürt 

patyolat     vessző 

korom     nyíl 

haj      kisasszony  

menny     fehér 
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4. Döntsd el, hogy igazak-e az alábbi állítások? Az igazak elé I a hamisak elé 

H betűt írj! 

 

Kisokoska senkinek nem mondta el az álmát addig, amíg valóra nem vált. 

A király úgy büntette Kisokoskát makacsságáért, hogy befalaztatta a 
vártoronyba.

 

A zöld király azért ijedt meg annyira a veres király üzenetétől, mert nem 
ismert senkit, aki ilyen pontosan tudna lőni.

 

Kisokoska csak azért tudott életben maradni, mert a királykisasszony 
rendszeresen vitt neki ételt a tornyba.

 

Kisokoska nem akarta, hogy bajba kerüljön miatta a királykisasszony, 
ezért tanácsolta, hogy az álmaként adja elő a képtelen történetet.

 

Kisokoska úgy meghízott az eltelt idő alatt a toronyban, hogy sem a 
király, sem a lánya nem ismerte fel.

 

Kisokoska egymás után kilőtte a nyílvesszőket, míg az arany 
nyílvesszővel

 
végül kilőtte a

 
király szájából az első falatot.

 

A király nagyon hálás volt a fiúnak, ezért nem szívesen küldte a verese 
király udvarába.

 

A zöld király csak azért engedte el Kisokoskát, mert a veres király 
megígérte, hogy nem esik bántódása a fiúnak.
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5.  A következő szavakból kihagytuk a magánhangzókat! Keresd meg az 

odaillő betűket, hogy értelmes szavakat kapj! 

 

CS_K_NY_S 

P_L_T_ 

SZ_K_CSN_ 

T_P_S_ _MB_R 

L_K_D_L_M 

_STR_ZS_ 

Az utolsó szó jelentését válaszd ki a három lehetőség közül: 

a.) kém 

b.) őr  

c.) rabszolga 

 


