
Szokács Eszter Mózes
Ebben a feladatsorban Szokács Eszter Mózes című 
kötetéhez kapcsolódnak a feladatok. A könyvet 
Nagy Norbert illusztrálta, és a Csimota Kiadó adta 
ki, 2018-ban.

Élt egy pap Midján földjén, akit Jitrónak hívtak. 
Hét lánya született, és Jitró állandóan gondban 
volt miattuk. Amíg kicsik voltak, és heten hétfelé 
szaladtak, nagyon kellett vigyázni rájuk. Amikor 

nagyobbak lettek, és mindegyik mást akart csinálni – sétálni, labdázni, babázni, 
mesét hallgatni, virágot szedni, bárányt simogatni, fésülködni –, nehéz volt rendet 
tartani közöttük. Amikor pedig megnőttek, Jitró gondja az lett, hogyan fogja 
a sok lányt férjhez adni. Az egyik magas volt és szorgalmas, a másik dundi 
és vidám, a harmadik göndör hajú és engedetlen, a negyedik szép szemű 
és veszekedős, az ötödik nagy orrú és melegszívű, a hatodik barna bőrű és 
álmodozó, a hetedik kis fülű és lusta, vagyis nem voltak egyformák. – Legalább 
nem vesznek össze rajtuk a kérők – gondolta Jitró.
A lányok napközben birkákat legeltettek a mezőn. Reggel kivitték őket, délután 
pedig itatás után hazaterelték. De mert a többi pásztor mindig elkergette őket a 
kúttól, csak akkor tudták megitatni a birkákat, amikor már minden férfi befejezte 
az itatást. Ezért mindig későn értek haza.
Egy napon Jitró fogadónapot tartott a sátra előtt. A környék lakóinak ügyes-
bajos dolgait intézte. Kibékített egy testvérpárt, megbírságolt egy tolvajt és 
megvigasztalt egy asszonyt, akinek elszökött a kecskéje. Amikor az utolsó 
panaszost is meghallgatta, észrevette hazafelé tartó lányait. – Nocsak! – 
csodálkozott. – Hogy lehet, hogy ilyen hamar hazajöttek?
– Mi történt? – kérdezte, amint a lányok megérkeztek.
– Egy férfi segített a kútnál – mondták a lányok, és elmesélték a délutáni itatást. 
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1.   Kik vagy mik ők? Írd a vonalra, majd karikázd be a kakukktojást! 

Mózes  .............................................................................................................................................................

Jitro  ...................................................................................................................................................................

Midján  ............................................................................................................................................................

Cippóra  ..........................................................................................................................................................

2.   Keresd a tulajdonságok párját a szövegrészletben, és írd melléjük!

magas  .............................................................................................................................................................

dundi  ...............................................................................................................................................................

göndör hajú  .................................................................................................................................................

szép szemű  ...................................................................................................................................................

nagy orrú  ......................................................................................................................................................

barna bőrű  ...................................................................................................................................................

kis fülű  .............................................................................................................................................................

3.   Ki gondolhatta? Írd a mondatok után a nevek kezdőbetűit!

Végre itt biztonságban lehetek.  _____

Még a nevét sem kérdezték meg.  _____

Majd én szót fogadok apámnak.  _____

Ez aztán a tudományokban is jártas.  _____

5 p

7 p

4 p

– A pásztorok szokás szerint elkergettek minket. Éppen arról beszélgettünk, hogy 
már elegünk van ebből, amikor egy idegen férfi ugrott elő a bokorból.
– Kiugrott a bokorból? – hökkent meg Jitró. – Mit csinált a bokorban?
– Aludt – felelte az egyik lány, akit Cippórának hívtak. – Azt mondta, már 
régóta vándorol, és fáradt volt. Hallotta, hogy mi történt velünk, ezért odajött 
a kúthoz és elkergette a pásztorokat. Úgyhogy ma mi itattunk elsőként!
– És még a nevét sem kérdeztétek meg? Azonnal menjen vissza egyikőtök, és 
hívja el vendégségbe! – utasította Jitró a lányait.
Azok erre – Cippóra kivételével – a szemüket forgatták.
– Jaj, ne! Nem akarok visszamenni! – nyafogták. Az egyiknek hirtelen meg 
kellett varrnia elszakadt köntösét, a másiknak hajat kellett mosnia, a harmadik 
nagyon elálmosodott, a negyedik úgy tett, mintha ott se lenne, az ötödik éhes 
lett, és vacsorázni akart, a hatodiknak gyorsan megfájdult a feje. Csak Cippóra 
vállalkozott arra, hogy visszamegy a férfiért.
Jitró barátsággal fogadta az idegent, kíváncsi volt arra az emberre, aki megvédte 
a lányait. A férfi leült egy lócára, és mesélni kezdett.
Kiderült, hogy Mózesnek hívják, és egyenesen az egyiptomi fáraó udvarából 
érkezett. Hároméves kora óta élt ott, a fáraó lánya nevelte fel. Elmondta, 
hogy azért vándorol, mert hirtelen haragjában egy építkezésen megütött egy 
hajcsárt, és az meghalt. Pedig csak meg akart védeni egy fáradt rabszolgát, akit 
korbáccsal vertek. Menekülnie kellett, mert a fáraó emberei üldözték.
Jitró figyelmesen hallgatta. Tetszett neki Mózes választékos beszéde, finom 
modora. Azon gondolkodott, hogy éppen megfelelő férj lenne valamelyik 
lányának. Úgy döntött, vendégül látja, hogy jobban megismerje.
Így hát Mózes menedéket talált a midjáni pap otthonában. Esténként 
sokat beszélgettek, Jitró nagyon örült, mert Mózesben okos és érdeklődő 
beszélgetőtársra akadt, aki nemcsak a tudományokban volt jártas, hanem a ház 
körüli munkákban is segített.
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4.   Milyen ügyeket intézett Jitró a fogadónapján? Húzd alá  
a szövegben!

5.    Ki mire vigyáz? Keresd az összetartozókat! 

pásztor                  disznó                  ló                  kondás

gulyás                  birka                  szarvasmarha                  csikós

6.   Mi a véleményed a pásztorok viselkedéséről a lányokkal szemben? 
Folytasd az egyik mondatot!

Egyetértek velük, mert .  ..........................................................................................................................

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

Nem értek velük egyet, mert   .............................................................................................................

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

7.   Adj ki körözést, és fejezd be a mondatot, hogy miért keresik az 
egyiptomiak Mózest!

Keresünk egy Mózes nevű embert az egyiptomi fáraó udvarából, aki ........................

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

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

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

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

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

8.   Milyennek látta Jitró Mózest? Keretezd be a szövegben!

9.   Milyen kifogásokat kereshetnek a mai lányok a munka helyett? Fejezd be 
a mondatokat!

Nem érek rá, mert  ....................................................................................................................................

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

Nem érek rá, mert  ....................................................................................................................................

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

10.   Készíts Mózesre jellemző címert! Rajzold le egy külön lapra! (A lapra 
ne felejtsd el ráírni neved, osztályod, iskolád!)

Keresd meg az interneten A kis ködmön című népmesét, majd oldd meg a feladatokat! 
 

1.   Adj a mesének egy másik címet, amelyik utal a szereplők tulajdonságára!

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

2.   Anagramma 
A két szó betűiből alkoss olyan szavakat, amelyek megtalálhatóak 
a mesében!

a) nőket  ..........................................................................................................................................................

b) káosz  .........................................................................................................................................................

c) Írd le a jelentésüket! Ha nem tudod, nézz utána az interneten!

1)  ...................................................................................................................................................................

2)  ..................................................................................................................................................................
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3.    Kihez tartozik? Húzd össze az összetartozó dolgokat!

kotlós                     ház                     vasvilla                     csirke

véka                     dió                     teknő                     fejsze  

Írd le, hogy mennyi pénzt keresett ezekkel a munkákkal a legény 
összesen?

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

4.   Ki adhatta fel a hirdetést?  

Gyümölcsöt szállító munkást keresek.  ............................................................................................

Madárijesztőt vásárolnék alacsony áron.  ...................................................................................

Ablak és ajtó készítésére szakembert keresek.  .........................................................................

5.   Melyik jellegzetes meseszám fordul elő legtöbbször a mesében?  
Miből szokott a népmesékben ennyi lenni? Írj két példát!

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

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

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

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

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

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