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A füzetben minden nap érdekesebbnél érdekesebb feladat vár rád. 
Rajzolás, színezés, írás, számolás. Amikor a füzet összes oldala megtelt, 
értékeld ki a munkádat, és emlékként őrizd meg a füzetedet.

Munkára fel! Ha valamelyik feladattal nem boldogulsz, nyugodtan 
ugord át. 

A ßtanító ßnéni, ßtanító Łbács×i Łüzent:

3



1. NAP

1. FELADAT

DÁTUM: 

Egy füzet, amiből sok mindent megtudhatsz a roma emberekről.
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TUDOD-E? 

…hogy miért és hogyan nevezik 
magukat a romák a világ 
különböző országaiban?

Mi leggyakrabban a roma és 
a cigány megnevezésekkel 
találkozunk. Európában, ahol 
mi is élünk, a roma elnevezést 
használják. A roma szó jelentése 
roma nyelven a férfi többes 
száma. A rom szó nem minden 
férfit, hanem roma férfit jelent.

Németországban sinto (szinto: rokon, útitárs), Spanyolországban 
kalo, azaz feketék néven nevezik magukat az ott élő romák, 
Franciaország nagyobb részén pedig manus-ként (férfi) emlegetik 
magukat.

Amerikában, Angliában és Ausztráliában találkozhatunk a gipsy 
(dzsipszi) megnevezéssel is, ami egyiptomit jelent, ugyanis sokáig 
úgy tartották, hogy a romák Egyiptomból származnak. Ma már 
tudjuk, hogy nem Egyiptomból származnak, de ezen a területen 
keresztül vándoroltak a világ egyes földrészeire.



2. FELADAT

Olvasd el újra figyelmesen az előző oldalon található szöveget,  
és próbáld kitölteni az alábbi táblázatot. Haladj a minta szerint!

megnevezés jelentése
országok, ahol ezt 

a megnevezést 
használják

roma

sinto ßrokon, ßútitárs Németors¤zág
kalo

manus

gipsy
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3. FELADAT

Kitalálod a képek alapján, hogy melyik a roma népviselet? 
Rajzold le!
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2. NAP

DÁTUM: 

Tudjuk, hogy a Földön sokféle ember él. Arról, hogy honnan 
származnak, számtalan eredetmonda született. Most elolvashatod 
az egyik legismertebb történetet a romák eredetéről.

Madarakból ßlettünk...
(Rostás – Farkas György: Madarak voltunk  

– cigány eredetmonda alapján)

Madarakból lettünk azzá, amik vagyunk – cigányok. 
Mindegyikünknek szárnya volt, már az akkoriaknak, és nem 
butyival kerestük meg a betevő falatot, csak szálltunk, mint a többi 
madár, s azt ettük, amit a többi. Ősszel, mi is szépen szárnyra 
kaptunk a többi madarakkal, és repültünk messze Afrikába. Itt 
meguntuk, szálltunk oda, ott meguntuk, odább szálltunk. Már 
sok-sok napja repültünk nagy száraz vidék felett, étlen-szomjan. 
Aztán egyik este, vagy jobban mondva szürkületkor, mert akkor 
még látni lehet, látjuk ám, hogy kövér mezők maradnak el alattunk.

1. FELADAT

Ferkovics József: Madarak
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Hát a vajda, mármint a madárvajda, leszálljt intett a szárnyával.  
Le is szálltunk, és elkezdtük fölcsipegetni a szép búzaszemeket. 

butyi = munka
2. FELADAT

Válaszolj a kérdésekre egész mondatokkal!

Mik voltak a mese szerint régen a roma emberek?

Hová repültek ősszel, amikor hideg lett az idő?

Miért éppen Afrikába készültek?

Ki utasította őket arra, hogy szálljanak le?

Mit csipegettek a mezőn?

3. FELADAT TUDOD-E? 

…hogy régen a romák milyen mesterségeket űztek? Főleg 
lókereskedők, kovácsok, bányászok, teknővájók, kosárfonók, 
kanalasok, rézművesek, edényfoltozók, köszörűsök, vályogvetők, 
medvetáncoltatók, vándorzenészek, cirkuszi mutatványosok, 
tenyérjósok voltak. Írd a képek alá az egyes mesterségek neveit!
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2. FELADAT

A mese szerint, réges-régen a romák madarak voltak. Ha figyelmesen 
követed a képeket, te is lerajzolhatod a saját madaraidat. Mennyi 
madarat sikerült lerajzolnod? 
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3. NAP

DÁTUM: 

Tudod, hogy melyek a legismertebb roma ételek?

Cigánykenyér vagy más néven vakarcs, vakaró, bokolyi, bodag, 
csapati, marikla.

Nagyon régen a romák találták ki 
ezt az egyszerű, de laktató kenyeret. 
Nagyon szegények voltak, de liszt, 
só, víz és disznózsír mindig volt az 
otthonukban.

1. FELADAT

A történet tovább folytatódik.

Addig-addig csipegettünk, hogy nagyon tele találtuk enni magunkat 
úgy, hogy nem is bírtunk aznap este már tovább repülni. Ott is 
maradtunk a mezőn másnap reggelig, és akkor megint csak ettünk, 
mivelhogy megint csak éhesek voltunk. Aztán megint nem bírtunk 
szárnyra kapni, és jött a dél, és jött az este, és minket még mindig 
ott talált. És közben egyre híztunk, zsírosodtunk. Most már, ha 
nagyon akartunk volna, akkor se bírtunk volna felrepülni. És aztán 
meg is szoktuk ezt a nagy jómódunkat, hogy nem kell szállni se ide, 
se oda, helyben megtalál az ember, vagyis hát a madár, mindent. 
Lassan már nemhogy szállni nem tudtunk, de még ugorni se, csak 
lépni lassan, komótosan.
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2. FELADAT

Minden népnek van kedvenc étele. Próbáld meg kitalálni, hogy 
melyiknek mi, és alkoss párokat a minta alapján!

magyar  szlovák  roma

Karikázd be azt az ételt, amelyiket a legjobban szereted!

Írd le a kiválasztott étel nevét! 

 goja pörkölt juhtúrós galuska

 töltött káposzta bodag knédli

Cigány hurka, azaz gója, vagy csecse gója.

A hagyományos roma ételek közül 
a legismertebb ez a sertésbélbe töltött 
fűszeres-hagymás burgonyamassza. 
A megtöltött beleket először megfőzik, majd 
rózsaszínűre sütik.

Kérdezd meg a szüleidet, hogy felétek hogyan nevezik ezeket az 
ételeket. Áruld el nekünk is!

A cigánykenyeret nálunk  nevezik.

A góját nálunk  nevezik.

Ismersz ezen kívül még más roma ételeket is?
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3. FELADAT

A jellegzetes roma ételek egyik alapanyaga a gomba. A romák 
hagyományos tevékenységei közé tartozott az ételek hozzávalóinak 
gyűjtögetése (erdei gyümölcs, gyógynövény, gomba). Ebbe a munkába 
a gyerekek is besegítettek. Vigyázz, nem minden gomba ehető!

Színezz úgy, hogy igaz legyen!

Ügyes megfigyelő vagy? Megtalálod a 10 különbséget?

Keresd meg és karikázd be az 
azonos ábrákat!



4. NAP

DÁTUM: 

Olvasd tovább az eredetmondát!

Aztán eljött az ősz, s a kövér mező fonnyadozni kezdett, nem 
termett többet, ami meg a földön volt szem, azt meg a patkányok 
meg pockok is segítettek fölszedni. Mit volt mit tenni, mi magunk 
is hozzáláttunk a betakarításhoz, ahogy a mezei állatoktól láttuk. 
Gödröket kapartunk, kibéleltük, belehordtuk, amink még volt, aztán 
befedtük. Végül gallyakból meg szalmából elkezdtünk magunknak 
putrikat rakni, hogy legyen hol kiteleljünk.

1. FELADAT
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TUDOD-E? 

…hogy mit jelent az a szó, hogy putri?

A romák, amikor a vándorlásuk végéhez 
közeledtek, kezdtek lassan letelepedni. 
Fokozatosan hagytak fel a sátorozással, 
és az erdőszéleken, távolabb a faluktól 
kezdtek maguknak házakat építeni. 
Ezeket a házakat putriknak nevezték. Nyomorúságos, földbe vájt, 
sárból vagy vályogból rakott lakások voltak. Később megtanulták 
a vályogvetést, és takaros házakat építettek maguknak.

péró = cigánylakta terület     putri = cigánylak     gurdony = a falu széle, általában cigányok lakta terület



Felismered az alábbi kérdések alapján a népmesét?

Melyik három mesebeli állat épített magának fából, szalmából és 
téglából házat?

Kitől féltek ezek az állatok?

Mitől féltek, hogy mi történik velük?

Mi a mese címe?

2. FELADAT
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3. FELADAT

Ha összekötöd a számokat növekvő sorrendben, ügyesen meg 
tudod rajzolni te is a mesealakot.



4. FELADAT

Számozással rendezd időrendi sorrendbe a képeket! Írj minden 
képhez egy mondatot!

14



5. FELADAT

6. FELADAT

Rajzolj a minta alapján!

A malackák beköltöztek saját házikóikba. Segíts megszámozni a 
lakóhelyeket! Számozd meg az ablakokat úgy, ahogy a számsorokban 
következnek!
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62 2 19 74

34 81 48 15

10 70 5 98

57 29 27 40

63 3 20 75

35 82 49 16

11 71 6 99

58 30 28 41



5. NAP

1. FELADAT

DÁTUM: 

Elérkeztél az eredetmonda végéhez. Biztos kíváncsi vagy, hogyan 
fejeződik be a történet.

Munka közben apránként megvastagodott a lábunk, elfásult a 
szárnyunk, és kar lett belőle. Vége lett a szép világnak, a repülésnek 
egyik világból a másik világba. De hát, mi cigányok, madarak vagyunk 
még most is. Ha völgybe vertünk sátrat, fel a hegyre kívánkozunk, 
s ha fönn állunk leghegyin a hegynek, le a völgybe szállnánk. 
Csak ám nekünk lábon kell jutni odáig. Azért nem is élünk tunyán, 
kuporgatósan, mert mi egy szép napon visszaváltozunk madárrá.
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Ferkovics József: Madarak

2. FELADAT

Miben hisznek ma is a romák? Írd ki a fenti eredetmondából azt  
a mondatot, amelyikben megtaláltad a kérdésre a választ!
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3. FELADAT

Mit csinál az az ember, aki kuporgat? Karikázd be!

spórol       pazarol       megtakarít       tékozol       takarékoskodik

összegyűjtöget       pocsékol       elkótyavetyél       szórja a pénzt

4. FELADAT

Ügyesen takarékoskodtál. 

a. Számold ki, hogy mennyi pénzed marad, ha elköltesz belőle! 

b. Melyik pénztárcában mennyi pénzed van? Kösd össze a 
pénztárcát azzal az élelmiszerrel, amelyiket megvásárolhatod 
a tárcában található pénzért!

Te mire költenéd az összespórolt pénzedet? 

Írd le, mi az, amire vágysz!

a. b.
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6. NAP

DÁTUM: 

TUDOD-E? 

…hogy a roma kultúra ápolása, a roma értékek megőrzése 
érdekében 1971. április 8-án Londonban megrendezték az 
első Roma Világkongresszust.

Ezen az eseményen fogalmazták meg azt, hogy szükség van egy 
egységes roma nyelvre, amelyet a világ valamennyi országában 
élő roma egyformán megért.

Megalkották a roma zászlót, melynek 
alsó zöld sávja a földet, természetet, 
erdőket és mezőket, felső kék sávja 
pedig az eget, a szabadságot, Isten 
gondviselését jelenti. A középen 
elhelyezett piros kerék a vándorlást, 
az örök körforgást, a lemenő és felkelő 
napot jelzi.

Elfogadták az egységes roma himnuszt, melynek címe: Gelem, 
gelem… (Mentem, mentem…), 

és a romák jelmondatát is:

OPRE ROMA! TALPRA, CIGÁNYOK!

Az első Roma Világkongresszus tiszteletére a Nemzetközi 
Roma Napot minden évben április 8-án ünnepeljük.
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Figyelmesen olvastál? Meg tudod válaszolni a kérdéseket? 
Válaszolj a kérdésekre egész mondatokkal!

Melyik évben rendezték meg az első Roma Világkongresszust?

Hol rendezték meg az első Roma Világkongresszust?

Miért van szükség az egységes roma nyelvre?

Mi az egységes roma himnusz címe?

Mi a romák jelmondata?

Mikor ünnepeljük a Nemzetközi Roma Napot?

Színezd ki helyesen a roma zászlót! Írd a vonalra, hogy mi, mit 
jelent!

1. FELADAT

2. FELADAT
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Híres roma művészek 

Bangó Margit – Kossuth-díjas előadóművész, énekesnő, 
a cigánydalok királynője. 

Bihari János – zeneszerző és hegedűművész. A verbunkos zene 
egyik legnagyobb képviselője volt. 

Boross Lajos – Kossuth-díjas prímás, a 100 Tagú Cigányzenekar 
örökös, tiszteletbeli főprímása, a prímáskirály. 

Czinka Panna – volt az első cigányprímás. Gyermekkorában 
Rozsnyón a legjobb zenetanárok tanították. Férjével és annak 
testvéreivel alakította meg és vezette kora leghíresebb együttesét. 

Dankó Pista – nótaszerző. A népies műzene egyetlen olyan alakja, 
akinek személyét több író és költő megörökítette. 

Kállai Kiss Ernő – klarinétművész. Magyarországon és 
a nagyvilágban csak úgy ismerik: klarinétkirály. A Liszt-díj mellett 
Arany Érdemkereszttel is kitüntették. 

Pege Aladár – a magyar dzsessz kiemelkedő alakja, Kossuth-díjas 
és Liszt Ferenc-díjas bőgőművész, zeneszerző, érdemes művész. 

Ifj. (Ifjabb) Sánta Ferenc – Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas 
hegedűművész, prímás, a Magyar Nemzeti Cigányzenekar 
művészeti vezetője, a Nemzet Művésze. 

Szakcsi Lakatos Béla – Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész és zeneszerző, Érdemes művész, a Nemzet 
Művésze.

(forrás: http://www.romnet.hu/kikicsoda)

JÓ, HA MEGJEGYZED!

(forrás: http://www.romnet.hu/kikicsoda)
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Ki kicsoda? Keresd ki az előző oldalon található szövegből, hogy 
melyik művész miben ért el világhírű sikereket! Töltsd ki a táblázatot 
a minta alapján!

Pege Aladár ßbőgőművés¤z, ßzenes¤zerző
Szakcsi Lakatos Béla

Czinka Panna

Bihari János

Dankó Pista

Boross Lajos

Ifj. Sánta Ferenc

Kállai Kiss Ernő

Bangó Margit

3. FELADAT

…hogy az eredeti cigányzenekarhoz ma is legalább négy hangszer 
szükséges? Két hegedű, nagybőgő és cimbalom.

TUDOD-E? 

Ismered a hangszereket? Kösd össze a párokat!

csörgős dob     pásztorfurulya     köcsögduda

cimbalom     citera     kanál

4. FELADAT
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Milyen hangszereket ismersz még?

Válogass a képek alapján, és írd 
a táblázatba a hangszerek neveit 
olyan nyelven, amilyen nyelven 
tudod!

magyar nyelven szlovák nyelven roma nyelven

Segíts a kislánynak megtalálni a hangszerét!

5. FELADAT

6. FELADAT
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7. NAP

DÁTUM: 

ember           világ           nép           csoport           ország

Válaszd ki a fenti szavak közül azt az egy szót, amelyik valamennyi 
szóhoz kapcsolva egy új értelmes szót alkot! Írd be, és olvasd fel 
őket!

zene, tánc, mese, dal, költészet, 

művészet, hagyomány, viselet

1. FELADAT

2. FELADAT

Láttad már valahol az alábbi mintákat? Régen ilyen mintákkal 
díszített ruhákba öltöztek a magyar, a szlovák és a roma leányok. 
Felismered, melyik motívum a magyar, melyik a szlovák és melyik 
a roma?
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Ismered az alábbi népmeséket? A magyar népmeséket keretezd 
be piros, a roma népmeséket zöld, a szlovák népmeséket pedig 
kék színnel!

A kis gömböc        Doja, a cigánytündér        

Kacor király        A kis kakas gyémánt félkrajcárja        

Radúz és Ludmilla

A cigányasszony meg az ördög        

A só több az aranynál

Káló, a cigánylegény        

Mahulienka, az aranylány

3. FELADAT

Segíts a mesebeli vándornak megtalálni a lovas szekerét!

4. FELADAT
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Rajzold le a legkedvesebb népmeséd egy jelenetét!

5. FELADAT

A mese címe: 
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1. FELADAT

8. NAP

DÁTUM: 

A 18. oldalon már megismerted a roma zászlót. Nevezd meg a 
másik két zászlót is!

2. FELADAT

Az országot, ahol élünk, Szlovák Köztársaságnak (Slovenská 
republika) nevezik. Lakosai falvakban, városokban élnek. Mi a neve 
a településnek, ahol élsz? Írd le lakhelyed nevét magyar és szlovák 
nyelven!

ßroma ßzás¤zló
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3. FELADAT

4. FELADAT

Mint a világ valamennyi országában, a Szlovák Köztársaságban 
is többféle nemzetiség él együtt. Szlovákok, magyarok, romák, 
csehek, ruszinok, ukránok, oroszok, németek, lengyelek… 

Milyen a nemzetiségű vagy?

Ismersz más nemzetiségű embereket is?

A településen, ahol élsz, milyen nemzetiségű emberek élnek?

Honismeret órán te is tanulni fogsz arról, hogy hányféle nemzetiség 
él Szlovákia területén. Megtudod, hogy mennyien vannak, mi 
az anyanyelvük, hol élnek... Figyeld meg az alábbi térképeken 
Szlovákia magyarok és romák lakta területeit! A legsötétebb színnel 
van jelölve az a terület, ahol a legtöbb magyar és a legtöbb roma 
ember él. Karikázd be az 1. térképen azt a területet, ahol a legtöbb 
magyar ember él! A 2. térképen karikázd be azt, ahol a legtöbb  
a roma ember él!

2.

roma 
lakosság

1.

magyar 
lakosság
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9. DEŇ

DÁTUM: 

ÚLOHA 1

Dnes sme pre teba pripravili úlohy 
v slovenskom jazyku. Prečítaj pozorne 
text o Rómoch.

O tom, odkiaľ pochádzajú Rómovia, počuť rôzne príbehy. Dlho 
sa tvrdilo, že prišli z Egypta. Dnes už vieme, že Rómovia žili 
v Indii. Boli chudobní. Veľa a často vandrovali. Pracovali ako kováči, 
korytári, kotlári, košikári, kefári, metliari, zvonolejci, kupci koní aj 
ako muzikanti.

korytár – teknővájó 
kotlár – kerékgyártó 
košikár – kosárfonó 
kefár – kefekötő 
metlár – seprűkészítő 
zvonolejár – harangöntő 
kupec koní – lókupec

ÚLOHA 2

Čítal si pozorne? Podčiarkni odpovede v texte.

Odkiaľ pochádzajú Rómovia?

Ako žili Rómovia?
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ÚLOHA 3

ÚLOHA 4

Čím sa kedysi Rómovia živili? Vypíš z textu remeslá, ktoré poznáš.

Uhádneš povolania? Spoj slová s obrázkami.

stolaris

efrizerka 

muraris

taksikaris

doktorka
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10. NAP

DÁTUM: 

1. FELADAT

Ebben a füzetben a romák származásáról is olvastál. Az eredetmonda 
szerint egykor a romák madarak voltak. Az egyes madarakhoz népi 
hiedelmek is fűződnek. Kösd össze a madarak képét a hozzájuk 
tartozó megnevezéssel!

galamb

holló

gólya

sas
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2. FELADAT

Írd be az alábbi mondatokba az előző feladatban szereplő madarak 
neveit!

A  ismeri az élet forrását, onnan hozza 
a gyermekeket.

A  „égi” állat, onnan hoz üzenetet és oda 
is tér vissza. Mátyás király madara.

A  a madarak királya. Az erő, a hatalom 
és a halhatatlanság jelképe.

A  a régi világban a lélek szimbóluma volt. 
Az olajággal együtt a békére utal.

3. FELADAT

Ismered a madarakról írt szólásokat? Mit jelentenek az egyes 
szólásmondások? Kösd össze a mondatokat, és alkoss párokat!

Szólások:

Jelentésük:

Várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön.

Mások, idegenek munkájával dicsekszik.

Ő a ludas.

Ő a hibás, a bűnös.

Idegen tollakkal ékeskedik.

Munka helyett azt várja, hogy más dolgozzon helyette.
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4. FELADAT

Olvasd el újra az eredetmondát, ezúttal vers formájában.

Dßaróczi Ágnes:
V¤alaha ßmadarak ßvoltunk

Valaha madarak voltunk,

ágról ágra,

országról országra szálltunk.

Ahol ránk esteledett,

ott megaludtunk,

s ha felvirradt, tovább szálltunk.

Az anyaföld szülte magokat ettük,

és a folyók adta bő vizet ittuk.

Egyszer egy mezőre találtunk:

a fák roskadoztak a gyümölcstől,

a mezők sárgállottak

a gazdag terméstől.

Leszálltunk a gazdag völgybe

és lakmároztunk.

Eljött az este, de mi maradtunk.

Eljött a másnap, de mi maradtunk,

és eljött az újév, de mi csak

maradtunk.

Rajzolj madarat!

Rajzolj gyümölcsfát!
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És amikor beköszöntött

a hét szűk esztendő,

már hiába akartunk tovább szállni:

karcsú, hosszú lábaink

elcsökevényesedtek,

kitárt, repülő szárnyaink

elnehezedtek.

Karmainkból lábak lettek,

szárnyainkból kezek lettek.

Így maradtunk a Földön

a könnyű ég helyett,

így lettünk madarakból emberek.

Rajzolj embert!

…hogy a magyarlakta területeken élő romák szívében a roma és 
a magyar identitás (hovatartozás) szinte elválaszthatatlan? Péli 
Tamás festőművész ezt így fogalmazta meg: „A cigányember 
homlokán kettős aranypánt van: a cigány öntudata és a magyar 
kultúrája. Egyikről sem vagyunk hajlandók lemondani.”

Egy országban, egy hazában, csak egymást segítve, egymás 
jogainak tiszteletben tartásával tudunk boldogulni!

TUDOD-E? 

EZT JÓL JEGYEZD MEG!
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ÖSSZEFOGLALÁS –  
ÉRTÉKELÉS

Válassz ki egy arcocskát, és rajzold le azt közülük, amelyik a 
leginkább kifejezi a hangulatodat a Gyakorlófüzeted feladatainak 
megoldása után.  

A feladatokat egyedül sikerült megoldanom. 

Segítséget kértem a megoldásához. 

Nem sikerült megoldanom. 
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Í¤rj ßüzenetet a ßtanító ßnénidnek,  
ßtanító ßbács¤idnak!




