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1. b)  Igaz vagy hamis? Alakítsd át a hamis állításokat 
igazzá! 

Katica okos volt, de nem volt szép.

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

A galambot két szita között vitte a király elé.

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

Katicát a szülei nem szívesen engedték el Budára.

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

A második próba az volt, hogy fonja meg a kócot 
aranyfonalnak.

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

A király jutalmul 100 aranyat adott Katicának.

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

A király padlásán 77 lyukas korsó volt.

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

az öreg haláSz éS a  
Nagyravágyó feleSége

1. a)  Kösd a szereplők nevéhez a rájuk jellemző  
tulajdonságokat!

   telhetetlen
nagyravágyó
 kapzsi
   hal
türelmes
 szerény
   feleség
szófogadó
 hálás
   halász
igazságos
 zsörtölődő

   béketűrő     
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1. b) Kösd a szavakhoz a jelentésüket!

   megébredtek
veszekszik 

   pöröl
 nemsokára 

   kisvártatva 
felébredtek 

   megvirradt
 húzódozott

   szabódott

hajnalodott

taNdori dezSõ – tartalma: medve

1. Melyik állítás igaz? A szokásos módon jelöld!

  A csomagban egy játékmedve volt. 

  A medvét egy játékboltból küldték. 

  A medvén látszott, hogy sok pénzbe került. 

  A medvén látszott, hogy szeretettel készítették. 

  A költőnek tetszett a medve. 

  A medve filcből készült. 

  Két karja tarka posztóból volt.

  Mindez nyáron történt. 
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varró dáNiel – SzöSz NéNe

1. A vers elolvasása után töltsd ki Szösz néne adatlap-
ját!

Neve:  ..........................................................................................................................

Életkora:  .................................................................................................................

Lakóhelye:  ............................................................................................................

Visszatérő betegsége:  ................................................................................

Háziállata:  ............................................................................................................

Kedvenc időtöltése:  .....................................................................................

Van-e televíziója?  ..........................................................................................

Kedvenc tévéműsora:  ...............................................................................

Van-e telefonja?  ..............................................................................................

Telefonszáma:  ...................................................................................................

Kér-e takarítást?  .............................................................................................

birtalan fernec – igen kis cicák...

1. Melyik szereplőről szólnak a következő mondatok? 
Kösd a képekhez a megfelelő mondatot! 

1.  Csúszkálnak a padlón, billegnek, 
mint a szárazföldre került tengeré-
szek.

2.  Egész nap les, hogy valamelyikü-
ket orvul megszagolgathassa.

�.  Csupán egy halk kurrogásfélével 
köszönt a látogatókra, és visszaej-
tette szemhéját.

4. Izgatottan lesett a küszöbről.

�.  Szívfájdalom nélkül gyalogoltak 
bele mind az öt tányérba, és lehe-
tőleg egyszerre ugyanabba.

6.  Csöppet sem örül a korai világgá 
menéseknek.
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2. Milyen életkorukban jellemezték a cicákat a követ-
kező mondatok? Írd a mondatok számát a megfele-
lő helyre!

Pici korukban:  ..................................................................................................

Nagyobb cica korukban .........................................................................

1. Kiköltözködtek a fürdőszobából. 
2. Morzsi lábához dörgölőznek.
�. Cicka védelme alatt békésen szenderegtek.
�. Még nem szeretnek játszani.
�. Belegyalogoltak mind az öt tányérba. 
6. Csukva van a szemük. 
7. A szemük is kinyílt.
8. Mit sem törődtek a világgal.

Nagy kalaNd kiStáNyéroN

i. fejezet

Natalie már nagyon unta az órát.
A gyerekek repülő játékokat készítettek.
Natalie egy nagy madarat ragasztott, de a szárnyai rozo-

gák lettek. Ez aztán nem fog repülni – gondolta.
– Ti mit csináltatok szombaton? – kérdezte Natalie a ba-

rátaitól.
– Usziban voltam – mondta Clare.
– Mi a McDonald’sba mentünk – válaszolta Zoe.
– Én focimeccsen voltam – felelte Lee.
– Mi a nagyival vásároltunk – mondta Clive. – Adott ne-

kem öt fontot.  És kaptam tőle csokit is. Fincsi volt.
– Na és mit gondoltok, én mit csináltam szombaton? 

– kérdezte Natalie. –Először úszni voltam. Igazi delfinek 
voltak a medencében, és meglovagolhattam őket. Onnan 
a McDonald’sba mentünk, ahol húsz Big Macet ettem, és 
húsz eper shake-et ittam. Aztán focimeccsen is voltam, 
ahol lőttem egy gólt is. Mindenki ujjongott. Végül vásá-
rolni voltam a nagyival, öt fontot kaptam tőle és sok-sok 
csokit.

– Hányat? – kérdezte Clive.
– Natalie csak lódít, te buta! – nevetett Lee.
– Gyerekek, csöndesebben! – szólt rájuk Mr. Hunter. 
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– Natalie, folytasd a munkát, és hagyd abba a fecsegést! 
Délután különleges vendégünk érkezik. Akkor lesz itt a 
mese ideje.

– Inkább ez az óra lehetne különleges... – mormogta 
unottan Natalie.

Sóhajtott.
Nyújtózkodott.
Fölnézett az ablakpárkányra. A cserepes virág mintha 

megmozdult volna.
Natalie hunyorított.
A virág a cserépben újra megmozdult. Most fölfelé!
Csak nem repül el?
Nem!
A cserepes virág nem repült.
A tányér repült.
Pedig csak egy közönséges, virágmintás csészealj volt, 

de úgy látszik, mára szárnyakat növesztett.
– Repülő csészealj! – rebegte Natalie döbbenten.
Odament, hogy közelebbről megnézze. Egy apró lény 

állt a csészealjon. 
Mi lehet ez...?
– Állat vagy ember? – töprengett Natalie.
Nem állat volt, de nem is ember. 
Hanem egy nagyon, nagyon, nagyon apró, furcsa lény.
Boglya haja, hegyes foga, éles körme és hosszú farka 

volt.
Olyan szörnyszerű volt, de nem látszott félelmetesnek, 

inkább barátságosnak.

– Szia! – köszönt rá Natalie.
– Szia! – köszönt vissza az apró, barátságos szörny. 
– Nem beszélnél hangosabban? – kérdezte Natalie. – Alig 

hallom a hangod.
– Pedig kiabálok! – mondta a parányi szörny. – Nem be-

szélnél halkabban? Máris belefájdult a fülem.
– Tiéd ez a repülő csészealj? – suttogta Natalie olyan 

halkan, hogy az ajkai alig mozdultak.
– Akarod látni, hogy kacskaringózom vele a levegő-

ben?
– Mi az hogy! – mondta Natalie. 
A pöttöm szörny toppantott egyet icipici lábával.
A csészealj csapdosni kezdett apró szárnyaival, majd 

zümmögve röppent körbe-körbe a levegőben. A virág le-
velei vadul integettek. 

A szörny is integetett, ahogy Natalie feje körül körözött, 
körbe-körbe, hogy a lány beleszédült.

A virág meg billegett, billegett, amíg egyszer csak...
... kibillent a csészealjból, és a terem padlójához vágó-

dott!
– Ajjaj! – mondta a kicsi szörny.
– Ajjaj! – mondta Natalie. – Mit szól majd Mr. Hunter?
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2. A fejezet eseményei összekeveredtek. Számozd meg 
őket olyan sorrendben, ahogyan történtek! (A mel-
lékletből kivághatod a mondatokat, ha úgy köny-
nyebb megoldanod a feladatot.)

  Megjelenik egy apró lény a csészealjon.

  Natalie elmeséli, mit csinált szombaton.

  A virágcserép megmozdul.

  Natalie madarat készít.

  Natalie és a kicsi szörny megismerkedik.

  A barátok elmesélik szombati élményeiket.

  A virágcserép összetörik.

1. Hol jártak Natalie társai szombaton? Húzd alá a kér-
désre válaszoló szavakat!

állatkertben

uszodában

jégpályán

múzeumban

focimeccsen

vásárolni

McDonald’sban

cirkuszban

erdőben

lóversenyen
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A fogai nagyon hegyesek voltak.
A körmei nagyon élesek.
A farka nagyon hosszú.
De nem látszott félelmetesnek.
Inkább barátságosnak.
– Repüljünk! Gyorsíthatok?
– Mi az hogy! – rikkantott Natalie. 
A szörny toppantott, mire a szárnyak gyorsabban kezd-

tek verdesni. A repülő csészealj végigsuhogott az iskola 
folyosóján.

– Ááááááá! – kiáltott Natalie.
– Ez csak sétalovaglás – hencegett a szörny. – Gye-

rünk ki!
Natalie bólogatott.
Mukkanni sem tudott, mert alig kapott levegőt.
Átsuhantak a játszótéren.
– Huhúúúú! Ez Csodálatos! Fel tudunk menni a te-

tők fölé?
– Naná! – vágta rá a szörny, és máris ott kacskaringóz-

tak a kémények körül. – És most jöjjön a zuhanó móka! 
Zuhanni kezdtek, egyenest a parkba.
A magasból a kacsaúsztató olyan kicsinek látszott, mint 

egy pocsolya, de ahogy közelebb értek...
... a kacsák egyre nagyobbak lettek.
– Gyorsan! Föl, mielőtt elkapnak bennünket!
– Tátogjatok csak, buta libák! – bosszantotta őket a 

szörny.
– Ezek nem libák, hanem kacsák – helyesbített a kislány.
Még éppen időben emelkedtek fel, és hagyták ott a há-

pogó csapatot.

ii. fejezet

Mr. Hunter sok mindent mondott.
– Komisz lány vagy, Natalie! Mi dolgod volt az ablaknál? 

Szándékosan lökted le ezt a virágot?
– Nem, dehogy! Nem én voltam! – tiltakozott Natalie.
– Én voltam! – mondta a kicsi szörny, miközben Natalie 

mögött röpködött a csészealjával.
– Most nézd, mi van a padlón! Hozd a lapátot és a söp-

rűt a szekrényből! – parancsolta Mr. Hunter. – És ne vigyo-
rogj! Egyáltalán nem vicces.

Natalie azonban továbbra is vigyorgott. Hogyne vigyor-
gott volna, amikor új barátja a nyakát csiklandozta karma-
ival.

Natalie kisietett a teremből.
A repülő csészealj vele tartott. Ott röpködött a feje körül.
– Hová mész? – kiabált a lány után.
– Hozom a lapátot és a söprűt.
– Ez olyan unalmas! Inkább gyere, repülj velem! Ugorj 

föl a csészealjra!
– Mégis, hogy képzeled? – csodálkozott Natalie. – Túl 

nagy vagyok. Összetörném a csészealjat. Téged meg ös-
szenyomnálak.

– Ó, ezen segíthetünk! Fogd meg a kezem, Natalie!
Natalie odanyújtotta hatalmas kezét. Amikor a kicsi 

szörny kinyújtotta a mancsát, Natalie zsugorodni kezdett!
Csak zsugorodott, zsugorodott, zsugorodott, amíg pon-

tosan akkora nem lett, mint barátja. Csakhogy az már ak-
kor nem látszott kicsinek.

A szörnynek nagy, boglya haja volt.
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iii. fejezet

A repülő csészealj szárnyai roppant nagyra nőttek.
Egyre gyorsabban és gyorsabban és gyorsabban csap-

dostak.
A csészealj fölszökkent az égbe. Magasabbra, mint a Föld 

legmagasabb háza.
Olyan magasra, hogy a Föld maga is távolodni kezdett.
És egyszer csak feltűnt a Szörnybolygó.
– Ott van! – örvendezett a kicsi szörny.
– Milyen pici! – ámuldozott Natalie.
– Hiszen mi is azok vagyunk! 
– És az a víz? – kíváncsiskodott Natalie.
– Ez a mi tengerünk.
– És mennyi kis szörny nyüzsög a partján! – álmélko-

dott Natalie.
Boglya hajuk, hegyes foguk, éles körmük és hosszú far-

kuk volt. De nem látszottak félelmetesnek. Inkább barát-
ságosnak.

– Vitorlázzunk?
– Iiiigen! – lelkendezett Natalie. – Nálatok vannak 

delfinek?
– Figyelj csak! – mondta a szörny, és füttyentett.
Hat, a kislány által sosem látott, foltos delfin ugrott ki a 

vízből, és mind visszafütyült a szörnynek.
A legmosolygósabbat Natalie meg is lovagolhatta.
– Csodálatos volt! De most csupa víz lettem.
– Ó, semmi baj! Vannak szárítósárkányaink – mondta a 

szörny, miközben leparkolt a csészealjjal.

– Közel lakom a parkhoz Már látszik is a házunk. Nézd, 
ott az anyukám és a kistestvéreim.

– Akarod látni az én anyukámat és az én kistestvérei-
met? – kérdezte a szörny.

– Persze!
– Akkor irány a Szörnybolygó!

1. Hogyan mondanád másképpen? Fogalmazd meg 
más szavakkal!

Mukkanni sem tudott.  ............................................................................

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

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

Tűzzünk innen!  .............................................................................................

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

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

Zsugorodni kezdett.  ..................................................................................

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

 ...........................................................................................................................................
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Azok csapdosni kezdtek a szárnyaikkal, és elröpültek.
– Persze! – lelkesedett a lány.
A szörnystadion tömve volt. 
Natalie-t és hegyes farkú, boglyahajú barátját két foltos 

dinó juttatta a helyére.
– Hajrá Szörny Előre! – kiáltott Natalie.
A játékosok integettek neki, ahogy beszaladtak a pénz-

feldobáshoz.
– Gyere, végezd el a kezdőrúgást, Natalie! – kiabálták.
Több se kellett Natalie-nak! Jókorát rúgott a labdába, s 

rögtön egy óriási gólt szerzett.
– Éljen Natalie! – kiabálták a szörnyek, ő pedig ugrált 

örömében.
A meccs után a szörny elvitte Natalie-t a nagymamá-

jához.
Szörnynagyi úgy megvendégelte őket, hogy csak na! 

Forró csokit adott nekik inni, hideg csokifagyit enni, és 
kaptak még sok-sok csokit is.

– El ne mondjátok anyukátoknak! Én is tudom, hogy 
nem a legjobb a hidegre a meleg, de csak ez volt itthon 
– mentegetőzött Szörnynagyi.

– Láthatnám az anyukádat és a kistestvéreidet? – kér-
dezte Natalie.

– Rendben – mondta a szörny. – Ugorj fel a csészealjra!
Elröpültek a barátja háza fölött.
– Ott vannak! Ő az anyukám. És ők a testvéreim.
– Az én testvéreim is kis szörnyetegek – tette hozzá 

Natalie.
– Mért nem vagy iskolában, te rosszcsont? – kérdezte 

szigorúan szörnyanyuka.

– A melegfúvót, a forrófúvót vagy a különleges szauna-
sárkányt szeretnéd? – kérdezte.

– Elég lesz a melegfúvó, köszönöm.
Pillanatok alatt kellemesen felmelegedett.
A szörny a különleges szaunasárkánnyal szárítkozott, 

amitől olyan forrón izzott, hogy megsütött magán egy to-
jást, és megette.

– Te is kérsz egy tükörtojást, Natalie?
– Azt inkább nem. – Natalie szörnybarátja karjára me-

redt. – De nagyon éhes vagyok.
– Elmenjünk a McSzörnybe?
– Hááát... Az jó lenne! – válaszolta lelkesen Natalie.
Natalie evett egy Szörnyburgert. És még egyet, meg 

még egyet, meg még egyet.
Valahányszor megszomjazott, a rózsaszín szökőkúthoz 

ment. Eperízű McSzörny shake folyt belőle.
– Húúú, de tele lettem! – simogatta a pocakját Natalie.
– Akkor gyerünk, menjünk vásárolni! – javasolta a 

szörny.
– De nincs pénzem – szomorkodott a kislány.
– Semmi gond! A mi pénzünk fákon nő, csak érte 

kell nyúlni.
Így hát Natalie és apró barátja szedett egy jó zsebre való 

szörnypénzt, és elmentek a bevásárlóközpontba.
Volt ott egy állatkereskedés, ahol a kiskutyák, macskák, 

nyuszik, egerek és hörcsögök ugyanolyan foltos ruhát vi-
seltek, mint a delfinek vagy Natalie hegyes fogú, boglya-
hajú barátja.

Natalie-nak a madarak tetszettek a legjobban. Megvette 
mindet, és kiengedte őket a ketrecből.
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1. Szerinted miben hasonlít a Földön és a Szörnyboly-
gón élő gyerekek élete? Töltsd ki a táblázatot a kér-
dések alapján!   

FÖLD SZÖRNY-
BOLYGÓ

Milyen járműveken 
közlekednek a 
bolygó lakói?

Mi a gyerekek 
kedvenc étele?

Hogyan lehet 
pénzhez jutni?

Milyenek a szülők?

Milyenek a 
kistestvérek?

– Húha! Az iskola! – kapott a fejéhez Natalie szörny-
barátja.

– Indulj rögtön! – kiáltott a csészealjban lapuló fiára 
szörnyanyu.

Elröpültek a szörnyiskolába. A szörnytanárnak boglya 
haja, hegyes foga, éles körme és hosszú farka volt. Nagyon 
félelmetesnek látszott. Nem látszott barátságosnak.

– Hol a csudában voltál? És ki ez az idegen? – kérdezte 
a szörnytanár.

– Ő Natalie, a barátom egy másik bolygóról. Most süví-
tettünk át ide a Földről – mondta a szörny.

– Már megint lódítasz – mérgelődött a szörnytanár. – 
Ezért büntetés jár!

– Ajjaj! – suttogta a kicsi szörny. – Gyerünk, Natalie!
Fölugrottak a csészealjra.
– Irány a Föld, amilyen gyorsan csak lehet! – parancsolta 

a szörny.
A csészealj ereszkedett és ereszkedett és ereszkedett, 

egészen a Földig, pontosan Natalie iskolája fölé.
– Nem akarok visszamenni – duzzogott Natalie. – Én is 

bajba kerülhetek. Inkább veled maradnék!
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2. Merre járt Natalie és a kicsi szörny? Számozd meg a 
helyszíneket abban a sorrendben, ahogyan a mesé-
ben felkeresték őket!

 A meccsen

 A tengernél

 Az állatkereskedésben

 Az iskolában

 A McSzörnyben

 A nagyinál

iv. fejezet

– Csak nem hagysz itt? – kérdezte Natalie.
– Ne félj! Visszajövök – mosolygott rá a szörny.
– Megígéred?
– Mi az hogy! – mondta a szörny határozottan.
Natalie éppen kiszállni készült, amikor egy hatalmas 

szörnyet pillantott meg.
– Ááááá! – kiáltott félelmében.
– Miáúúú! – nyávogott a hatalmas szörny.
– Ez az iskola macskája! Csak most sokkal nagyobb, 

mint én.
– Fogd a kezem, te buta! – nevetett a szörny. – Akkor 

újra nagy leszel.
Natalie megragadta a szörny mancsát, és abban a pilla-

natban nőni kezdett.
– Szállj le a csészealjamról, mielőtt összenyomsz – figyel-

meztette a kicsi szörny.
Mire Natalie lehuppant a földre, ugyanakkora volt, mint 

az utazás előtt.
Búcsút intett barátjának, megsimogatta a macskát, meg-

ragadta a lapátot és a söprűt, és visszarohant a terembe.
– Natalie! Hol a csudában voltál?
– Nem épp a csudában, Mr. Hunter, mindjárt elmesélem.
Az elejétől a végéig elmondta a történetet az osztálynak. 

Mindenkinek nagyon
tetszett. Mindenkinek, kivéve Mr. Huntert.
– Már megint lódítasz, Natalie!
És Natalie erre nem tudott mit válaszolni, csak lesütötte 

a szemét.
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Ám délután jobb kedvre derült. Az iskolába különleges 
vendég érkezett. Egy mesemondó.

Történeteket mesélt a gyerekeknek egerekről és bohó-
cokról és hercegekről és elefántokról és mindenféle csodás 
lényekről.

– És most elmondom nektek a kedvenc történetemet 
– kezdte a mesemondó. – Szörnyekről szól.

– Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon, 
nagyon, nagyon pici szörny, boglya hajjal, hegyes fogak-
kal, éles körmökkel és hosszú farokkal. Volt neki egy saját 
repülő csészealja.

– Ez Natalie története! – mondták kórusban a gyerekek. 
– Natalie már elmondta nekünk!

– Gyere ki, Natalie! Szóval szeretsz mesélni? – kérdezte 
a kislányt.

– Nagyon! – vágta rá Natalie.
– Talán te is mesemondó leszel, ha felnősz, mint én. Sze-

retnéd elmesélni a szörnymesét?
– Miért ne? Hiszen ez az én történetem.
– És az enyém! – mondta egy vékonyka hang.
Így aztán hármasban adták elő a történetet, amit a gye-

rekek másodszor is örömmel hallgattak.

1. Miért ijedt meg Natalie a macskától? Válaszolj a kér-
désre egy mondattal!

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

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

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

2. Hogyan mondanád másképpen? Fogalmazd meg 
más szavakkal!

– lesütötte a szemét  .....................................................................................

– lehuppant a földre  ...................................................................................

– nyomban nőni kezdett  .......................................................................

– jobb kedvre derült  ...................................................................................

�. A mondatok második része hiányzik. Keresd ki a 
szövegbõl és írd a vonalra a mondatok befejezését!

Natalie éppen kiszállni készült,  ....................................................

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

Natalie megragadta a szörny mancsát,  ..................................

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

Natalie erre nem tudott mit válaszolni,  ................................

 ...........................................................................................................................................
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NégySzögletû kerek erdõ

mamiNti, a kicSi zöld tüNdér

1. Ki mit csinált? Írd a cselekvések mellé a szereplők 
nevét!

Tátott szájjal nézte –  ...................................................................................

Fájdalmasan siránkozott –  ..................................................................

Szégyenlősen lenézett –  .........................................................................

A térdét csapkodta nevettében – ...................................................

Szelíden eltolta onnan –  ........................................................................

Lekicsinylően rápillantott –  ...............................................................

Kotyogott közbe –  ........................................................................................

Fél kézzel megemelte –  ...........................................................................

szörnyeteg lajos jaj, de álmos

1.  Ki ajánlotta az alábbi megoldásokat az álmosság 
ellenszereként? Írd a szereplők nevét a megfelelő 
helyre!

Fenyőtű  ...................................................................................................................

Hideg-forró  .........................................................................................................

Favágás  ....................................................................................................................

Koplalás  ..................................................................................................................

Kutyabengekéreg  .........................................................................................

Bukfenc  ...................................................................................................................
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2. Kinek az ajánlata maradt ki az előző felsorolásból?

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

Ő mit ajánlott megoldásként?  ..........................................................

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

�. Mit jelent az a szólás, hogy „annyit ér, mint halott-
nak a csók”?

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

Ki mondta ezt ebben a fejezetben?  .............................................

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

ló SzerafiN legyõzi öNmagát

1. Keresd ki a szövegből és írd a vonalra a mondatok 
befejezését!

Szelídnek látszott, mint a  .....................................................................

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

Annyira meglepődtek, hogy  .............................................................

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

Akkora volt az a Nagy-rét, hogy  ...................................................

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

Persze megint fején  ....................................................................................

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



�2 ��

bárányfelhõ-bodorító

1. Kösd a szereplő nevéhez azt a tulajdonságot, amely 
jellemző rá! 

mélabús szigorú

Gepárd Géza

lusta  fontoskodó

Medve Medárd

bosszús  éles hangú

Vadkan Valdemár

sziréna hangú  szilfid

Szirénfalvi Sz. Szeréna

kárörvendő  mély hangú

Bölömbika Balambér

fürge  daloló

Rigó Rezső

tekintélytisztelő  túlsúlyos

Szélkiáltó Szidónia

vacskamati virágja

1. A párbeszéd mondatai összekeveredtek. 

a) Melyik mondatot ki mondta? Írd a nevének kezdő-
betűjét (monogramját) a sorok elé!

...................... – Fiúk, Vacskamati születésnapja van!

...................... –  Csak… csak… elég furcsa. Már tizenöt éve 
ismerlek, és eddig egyszer sem volt szüle-
tésnapod.

...................... – Az mindjárt más!

...................... – Mi történt?

...................... – De ma kedd van.

...................... – Isten éltesse, Isten éltessen!

...................... – Jé, majd elfelejtettem!

b) Számozással rendezd sorba a mondatokat!
 (A mellékletbõl kivághatod a mondatokat, ha úgy 

könnyebb megoldanod a feladatot.)
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a fájós fogú oroszlán

1. Írj olyan tulajdonságokat, amelyek Bruckner  
Szigfridre jellemzõek!

Amikor fáj a foga:  .........................................................................................

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

Amikor fogorvoshoz megy:  ...............................................................

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

A fogtömés után:  ...........................................................................................

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

Amikor gödörbe esik:  ..............................................................................

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

dömdö-dömdö-dömdödöm

1. Összekeveredtek a verssorok. Vágd ki a mellékletbõl, 
majd rendezd sorba őket!

bikfi-bukfenc-bukferenc

1.  Mire gondoltak az erdő lakói, amikor Zordonbor-
don közeledett? Ki, mit mondott? Írd a szereplők 
nevét a megfelelő helyre!

…döböl a döbös –   ........................................................................................

…a fülünk cseng –  .......................................................................................

…dobol a dobos –  .........................................................................................

…üres hordó gurul –  ................................................................................

2.  Írd a szereplők neve mellé mit csináltak, miközben 
úgy ültek a tisztás szélén, mint egy gyászoló gyüle-
kezet!

Mikkamakka  ....................................................................................................

Aromo  ......................................................................................................................

Bruckner Szigfrid  .........................................................................................

Ló Szerafin  ..........................................................................................................

Vacskamati  ..........................................................................................................

Nagy Zoárd  ........................................................................................................

Dömdödöm  ........................................................................................................

Szörnyeteg Lajos ............................................................................................
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gyere haza mikkamakka!

1. Melyik szereplõ milyen? Írd a szereplõ nevét a rá 
jellemzõ tulajdonság mellé!

vakmerő  ....................................................................................................................

lángeszű  ...................................................................................................................

kék csodaparipa  ................................................................................................

bikaerejű  ...................................................................................................................

híres  ..............................................................................................................................

becsületes  ...............................................................................................................

2. Fejezd ki más szavakkal!

Szedd a sátorfádat!  ......................................................................................

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

Rosszallóan nézte.  ........................................................................................

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

Mintha késsel vágták volna el a zajongást.  ........................

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

A helyét is sóval hintik fel.  ..................................................................

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

Üsd-vágd, nem apád!  ................................................................................

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

Fel kell venni a kesztyűt.  ......................................................................

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

�. Keress olyan szavakat, amelyek rokonok az óbégat 
és az agyoncsap szavakkal! A könyvben is találsz, de 
hátha azon kívül is eszedbe jut ilyen szó.

óbégat  .......................................................................................................................

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

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

agyoncsap  .............................................................................................................

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

 ...........................................................................................................................................
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mellékletek 
ki van a dióhéjban? 2.

az üreS virágcSerép

1. Vágd mondatokra a lapot, majd rendezd sorba a mese 
eseményeit! A megoldásodat írd le a füzetedbe! 

A gyerekek elültették a magokat.

  A király kihirdeti a próbát.

  Megéljenezték az új királyt.

  A gyerekek elhozták a virágokat.

  Ir sírva szorongatta az üres virágc serepet.
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az öreg haláSz éS a  
Nagyravágyó feleSége

1. Vágd mondatokra a lapot, majd rendezd sorba a 
nagyravágyó feleség kívánságait! A megoldásodat 
írd le a füzetedbe! 

Grófnő akart lenni.

  A világ úrnőjévé akart válni.

  A szép házat kért.

 Császárnő akart lenni.

   Királyi palotát akart.
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Nagy kalaNd kiStáNyéroN 
i. fejezet

1. Vágd mondatokra a lapot, majd rendezd sorba az 
eseményeket! A megoldásodat írd le a füzetedbe! 

Megjelenik egy apró lény a csészealjon.

  Natalie elmeséli, mit csinált szombaton.

A virágcserép megmozdul.

Natalie madarat készít.

Natalie és a kicsi szörny megismerkedik.

A barátok elmesélik szombati élményeiket.

A virágcserép összetörik.
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a szeleburdi család (részlet)

 Mi történhetett? Rendezd sorba a képeket és találj 
ki hozzájuk egy történetet!
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négyszögletű kerek erdő

vacskamati virágja

1. Rendezd sorba a párbeszéd mondatait! A megoldá-
sodat írd le a füzetedbe!

Fiúk, Vacskamati születésnapja van!

Csak… csak… elég furcsa.  
Már tizenöt éve ismerlek, és eddig egyszer 

sem volt születésnapod.

Az mindjárt más!

Mi történt?

De ma kedd van.

Isten éltesse, Isten éltessen!

Jé, majd elfelejtettem!
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dömdö-dömdö-dömdödöm

1. Összekeveredtek a verssorok. Vágd ki, majd rendezd 
sorba őket!

a) Csukás István: Elefánt-mese

 megenném az elefántom,
 Hogyha volna egy tál fánkom,
 amiért nincs elefántom.
 kevés lenne fele-fele,
 Éppen ezért nem is bánom,
 fánkból több is férne bele!



��

b) Jónás Tamás: A varázsló

 Itt a híres varázsló
 Varázsbot a kezében
 Szeme tüzes parázsló
 Karimás a kalapja
 Nyuszi lakik alatta.
 Galamb van a zsebében

c) Csukás István: Sün-mese

 merre jártál, mondd, a nyáron?
 Itt az ősz, a lomb lehullt már,
 Tüskéshátú sün barátom,
 Körmöd kopog, eliramlasz,
 De a sün nem jön zavarba,
 most látlak, hogy előbújtál.
 vigyázz, itt a tél, te mamlasz!
 belebújik az avarba.






