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ÁLLATOK KÖZEL ÉS TÁVOL

HÁZI KEDVENCEK

1. Fejezd be a mondatokat!

Legkedvesebb házi állatom a(z) ....................................... .
Nagyon vágyom arra, hogy nekem is legyen egy
.......................................... . Úgy hívnám, hogy ....................
........................ .
Ettől az állattól félek: ............................................ .
Egy papagájnak megtanítanám, hogy mondja azt :
..................................................................................................... .
Ha az ablakom alatt egy keservesen nyávogó kiscicát 
hallanék, akkor ........................................................................
........................................................................................................
..................................................................................................... .
Ha egy fenyegetően vicsorgó kutya állná el az utamat, 
akkor ............................................................................................
.......................................................................................................
..................................................................................................... . 
Ha a barátom elutazik, és arra kér, hogy vigyázzak a 
két kígyójára, akkor  azt mondanám: ...............................
........................................................................................................
..................................................................................................... .
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2. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal! Se-
gítenek a kérdések!

A papagáj ................................................. szeret üldögélni. 
                                    (Hol?)

De ne feledd: te vagy a legjobb .........................................! 
                                                                   (Mije?)

Kedvencünk fél mindentől, ami fölötte ...........................

......................................... . 
        (Mit csinál?)

Mindig legyen a kalitkában ........................................ víz. 
                                   (Milyen?)

Húzd be a .................................................., hogy neki ne 

repüljön az .................................................. . 
   (Mit?)        (Minek?)

A .................................................. az ügyesebbek, de a

.................................................. is tudnak beszélni.
 (Kik?)       (Kik?)

18-20 nap, mire .................................................. a fi ókák a 
tojásból.                           (Mit csinálnak?)
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3. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó számokkal, 
adatokkal!

A kalitka legyen legalább ............... cm magas.
A homokot hetente ...............-szer kell cserélni.
A kalitkát legalább ............... m magasra rakjuk.
A tojó ............... tojást rak.
............... napig tart, amíg a fi ókák kikelnek a tojásból.

4. Olyan válaszokat írtunk, amelyek a hullámos pa-
pagájról szóló kérdésekre felelnek. Fogalmazd meg 
a hiányzó kérdéseket!

Kérdés:  .............................................................................
Válasz: Homok.

Kérdés:  .............................................................................
Válasz: Legalább 1 méter magasra.

Kérdés:  .............................................................................
Válasz: Magvak, saláta, répa, gyümölcs.

Kérdés:  .............................................................................
Válasz: Mert különben nekirepül az ablaknak.

Kérdés:  .............................................................................
Válasz: Nem, a tojók is.

Kérdés:  .............................................................................
Válasz: Ötöt-hatot.
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5. Írd a mondatok után a hozzájuk tartozó szót, szó-
kapcsolatot!

tükör és csengő ○ egészséges ○ erős napfény és huzat

○ függöny ○ tojó és hím

Ettől kell óvni a papagájt:

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

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

 Ha van mészpor és jód is az eledelben, akkor ilyen

marad:  ..............................................................................

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

Így hívják a fi ú és a lány madarat:

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

Ezeket a játékokat szereti: 

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

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

 Ez védi az első röptetésnél, hogy ne repüljön neki az

ablaknak:  .........................................................................

 ............................................................................................
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6. Egészítsd ki a mondatokat úgy, hogy értelmes legyen!

A hullámos papagáj

és ○ de ○ mert

A papagáj fél a fölötte mozgó dolgoktól, ........................... 

azt hiszi, veszélyben az élete.

Fontos, hogy a kalitkára ne süssön a nap, ........................ 

ne legyen huzatban.

A hímek ügyesebbek, ........................... a tojók is tudnak 

beszélni.

A macska

ezért ○ ahol ○ de

A macska kuckója egy sötét sarokban legyen, .................. 

nem zavarja senki.

Vannak boltban kapható eledelek, .................. próbálj 

mást is adni neki.

A kiscicák nagyon érzékenyek, .................. 8 hetes ko-

rukban be kell oltani őket. 
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A kutya

és ○ így ○ mintha ○ akkor

Olyan helyre menjetek, ahol más kutyák is vannak, 

........................... ő is kibeszélgetheti magát.

Mindig legyen nálad zacskó, ........................... takarítsd 

el a kutyapiszkot.

Emeld a lábát a mellkasáig, aztán gyengéden rázd 

meg, ........................... kezet fognátok.

Ha nem kapja el, akkor te légy a gyorsabb, ...................

........ vedd fel az eledelt.
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ÁLLATI HÍRESSÉGEK

1. Mire gondoltunk? Minden megfejtés annyi betűből 
áll, ahány vonalat találsz. A kétjegyű betűket egy 
vonalra írd!

a) Nagyon lassú, házát a hátán hordja.

b) Apró rágcsáló.

c) „Száraz tónak nedves partján” döglötten kuruttyol.

d) Erszényes ugróbajnok.

e) Más szóval: evetke. 

f)   Ez a rigó nádszálakra erősíti a fészkét. Innen szár-
mazik a neve.

g) A halak családjába tartozik, de a kígyóra is hasonlít.

h) Élőlény, de nem ember és nem növény. Akkor mi?

i) ...sáska. (Nem jár templomba, mégis így hívják!)  

j) Szarva nem a homlokán, hanem az orrán van.

k) „Buta vagy, mint hat ...!”

l) Két púp nőtt a hátán, de nem bánja.

m) Ha jobbról balra olvasod, a varjú szavát kapod!  
 (KÁR!)

a) _ _ _ _
b) _ _ _ _
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c) _ _ _ _
d) _ _ _ _ _ _ _
e) _ _ _ _ _
f) _ _ _ _ _ _ _ _
g) _ _ _ _ _ _ _
h) _ _ _ _ _
i) _ _ _ _ _ _ _ _
j) _ _ _ _ _ _ _ _
k) _ _ _ _
l) _ _ _ _
m) _ _ _ 
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2. Az olvasmányok alapján írd be a hiányzó adatokat!

Böbe:

.......... hónapos volt, amikor a Veszprémi Állatkertbe 

került.

Egytől ..........-ig tudott számolni.

Kincsem:

Hány éves volt,

– amikor a gazdája el akarta adni? ..........

– amikor az első versenyen indult? ..........

– amikor nyugdíjba vonult? ..........

Az összes győzelmeinek száma: ..........

Az összes verseny száma, ahol nem ő lett az első: ..........

Mancs:

Testvéreinek száma: ..........

Hány hónapot aludt az ágyneműtartóban? ..........

Kántor:

Hány évig dolgozott nyomozóként? ..........

.......... alkalommal segített a bűnözők megtalálásában.

Ellenőrzés: 
Ha az összes számot összeadod, az eredmény: 375.
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3. Kinek a gazdája mondhatta ezeket a mondatokat?   
 Írd a táblázatba!

A)

Böbe ○ Kincsem ○ Mancs ○ Kántor

1.  „Megint mennyi pénzt nyertünk! S én még túl 
akartam adni rajtad! Mekkora bolond voltam!”

2.  „Forró nyomon vagyunk! Nemsokára elkapjuk 
Csenő Jenőt. Csak ne húzz annyira!”

3.  „Tudom, hogy fáj, de csak így fogsz meggyógyulni!”

4.  „Gyere, ülj fel a motorra! Hagyd az embereket nyu-
godtan megvacsorázni!”

1. gazdi 2. gazdi 3. gazdi 4. gazdi
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B)

Csita ○ Hans ○ Lajka ○ Barry

1.  „Állj! Ezt a jelenetet újra fel kell vennünk. Nem vol-
tál elég fürge. Csapó 13!”

2. „Teát melegítek, aztán indulunk a déli lejtőre!”

3.  „Hát neked nincs gazdád? Elviszünk a támasz-
pontra, meglátjuk mire vagy képes!” 

4.  „Addig taposd a földet, amíg a fejemmel nem bic-
centek!”

 
1. gazdi 2. gazdi 3. gazdi 4. gazdi
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ITT A KEZEM, NEM DISZNÓLÁB

1. Egészítsd ki a szólásokat a megfelelő állatfajta nevével!

gyík  ○  csiga  ○  kutya  ○  róka  ○  hal  ○  tyúk 

○  papagáj  ○  nyúl  ○  hangya  ○  oroszlán  ○  holló

Lassú, mint a  ...................................................................

Bátor, mint az  ..................................................................

Szorgos, mint a  ...............................................................

Ért hozzá, mint  ........................................ az ábécéhez.

Gyáva, mint a  ..................................................................

Fürge, mint a  ...................................................................

Néma, mint a  ..................................................................

Tarka, mint egy  ...............................................................

Hűséges, mint a  ..............................................................

Ravasz, mint a  .................................................................

Ritka, mint a fehér  .........................................................
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2. Emlékszel a Bámul, mint borjú az új kapura című olvas-
mányra?

 Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal!
Segítenek a kérdések!

Régen hajnalban a  ................... végigsétált a falun, és 
                                       (Ki?)

összegyűjtötte az  .................................. a teheneket és
a borjakat.                    (Honnan?)

A csorda az egész napot a  ............................... töltötte. 
                                                          (Hol?)

 ...............................  a pásztor hazaterelte az állatokat.
       (Mikor?)

A tehenek és a borjak a falu utcáján  .......................... .
                                                                  (Mit csináltak?)

Maguktól megtalálták azt a  ............................... , ahol
be kellett fordulniuk.                       (Mit?)

De ha  .............................. kaput csináltattak aközben,
                   (Milyen?)

amíg a borjú legelőn volt, az állat elment az úton ha-

záig, de a kapu előtt  ...................................., nem mert
bemenni.                            (Mit csinált?)
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Ilyenkor csak állt és bámult  ......................................... .
                                                             (Hogyan?)

Csak a  ................................................... tudta beterelni.
                                 (Ki?)
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3. Emlékszel az Ordít, mint a fába szorult féreg című ol-
vasmányra?

 Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal! Se-
gítenek a kérdések!

Régen a kártékony vadállatot hívták  ........................ .
                                                                          (Minek?)

Ilyen volt a farkas!  .............................................  a házi-
                                                (Mit csinált?)

 állatokat, és az emberre is veszélyes volt. De hogyan 
szorult a farkas egy fába? Fa volt a neve a farkasfogó 

 ................................... . A szólás tehát a csapdába esett 
            (Minek?)

 ..............................  szól.  Ha beszorult a farkas a fába,
            (Miről?)

nem tudta kihúzni a  ..................................................... .
                                                              (Mit?)

Minél inkább próbálta, annál nagyobb volt a

 .............................................. . Szegény farkas, ilyenkor 
                      (Mije?)

 .............................................  üvöltött.
                  (Hogyan?)
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4. Emlékszel az Előre iszik a medve bőrére című olvas-
mányra?

 Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal! Se-
gítenek a kérdések!

 Egyszer három  .................................. elment medvére
vadászni.                       (Ki?)

 Hogy  bátorságot merítsenek, egy  ..............................
ettek- ittak.                                                   (Hol?)

 .............................  nem volt, ezért azt mondták, hogy
          (Mijük?)

megölik a medvét, a bőrét eladják, abból majd

 ............................................... . 
          (Mit csinálnak?)

Az  ...............................  aztán találkoztak a medvével. 
                  (Hol?)

Volt nagy  .....................! Ketten futottak, amerre láttak.
                         (Mi?)

A  .................................................... futni sem volt ereje.
                   (Hányadiknak?)

A  ..........................  vágta magát, mintha halott volna.
            (Hova?)
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A medve odament,  ...........................  majd otthagyta.
                                      (Mit csinált?)

Amikor elmúlt a  .............................. , megkérdezték a 
                                         (Mi?)

 földön fekvőtől: „Mit súgott a medve a füledbe?” 

„Csak azt, hogy ne igyunk a  ............................  addig,
                                                            (Mijére?)
míg őt meg nem fogjuk!”
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5. Emlékszel az Itt a kezem, nem disznóláb! című olvas-
mányra?

 Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal! Se-
gítenek a kérdések!

Régen egy  ............................. neveztek disznólábnak.
                               (Mit?)

Olyan volt a formája, mint a  ........................ lábának.
                                                        (Minek?)

A pisztoly kicsi volt, elfért az ember  .......................... .
                                                                      (Mijében?)

Amikor két ember  .............................. , tudni akarták,
                                       (Mit csinált?)

van-e  ...................................... a másiknál. Így szóltak:
                         (Mi?)

„Itt a kezem, nem disznóláb!”, s kezet fogtak egymás-
sal. Ez azt jelentette: „Jó  .................................  vagyok,
nincs nálam fegyver.”                 (Ki?)
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HÉTMÉRFÖLDES MASINÁK

FUTÓGÉP ÉS CSONTRÁZÓ

1.  Számozd meg születésük sorrendjében!
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2. Húzd alá a helyes válaszokat! 

Miért hívták futógépnek az első biciklit?

Mert lábbal kellett lökni. Mert nem lehetett ülni rajta. 
 
Milyen anyagból készült a futógép? 

Vasból.    Fából.

Mi volt az első pedálos bicikli sorsa?

Senki sem volt kíváncsi rá.  Nagy sikere volt.    
 

Mi van a skót kovács házára írva?

„Jobbat alkotott, mint mások.”
„Jobbat alkotott, mint amiről tudott.”

Miről kapta nevét a csontrázó? 

 Aki leesett róla, eltörte a karját.
Össze-vissza rázta a rajta utazót. 

Miért volt veszélyes a csontrázó?

 Mert nagyon magasan ültek rajta.
Mert nagyon gyors volt.
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TESSÉK VÁLASZTANI!

1. Kinek milyen kerékpárt javasolnál? Írd a számát a 
négyzetbe!

1.
verseny-
kerékpár

2.
hegyi-

kerékpár

3.
túra-

kerékpár

4.
BMX

Marci:

„A téren a 
barátokkal 
szeretnék
ugratni.”

Eszter:

„Az iskolám-
hoz egy me-

zőn és
két dombon
keresztül ve-
zet az út.”

Laci:

„Olyan gyors
akarok lenni, 

mint
a szélvész!”

Hanna: 

„6 napos
túrára
indulok

a Balaton
körül.”
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2. Ki mondhatta a biciklijéről? Írd a mondatok után a 
nevüket!

a) „Nagyon élveztem a sebességet. Sajnos nem fi gyeltem az 

útra, és kidurrant az első gumim.” ……………………

b) „Amióta megvan a biciklim, szívesebben indulok iskolá-

ba!” ………………………

c) „Jól bírtam a hosszú utat. A csomagtartón elfért a 
hátizsákom, ezért nem kellett a hátamon cipelni.” 

………………………….

d) „Sok kék-zöld foltot szereztem. Még sokat kell gyakorol-

nom.” …………………….
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HASZNOS ÚTRAVALÓ

Jelöld X-szel a véleményedet!

Biztonságos

☺

Baj lehet
belőle

Gyorsan mész, az első féket 
hirtelen behúzod.
A kanyarban nem húzod 
be erősen az első féket.
Az emelkedőn beosztod az 
erődet, lassú tempóban ha-
ladsz.
Jön egy gödör, és te ülve 
maradsz a nyeregben.
Nem gyorsulsz fel a lejtőn.
A lejtőn nagy tempóval egy 
gödörbe hajtasz.
Bukósisakkal a kezedben 
indulsz útnak.
Biciklizés közben kutyát 
sétáltatsz.
Indulás előtt ellenőrzöd a 
fékeket.
Nem fogod a kormányt ke-
rekezés közben.
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A BICIKLI RÉSZEI

1. Olvasd el a kijelentő mondatokat! Döntsd el, hogy 
melyik utasítás (felszólítás) kapcsolódik hozzá!

Lakatold le a biciklit!
Töltsd meg a kulacsodat!

Viselj tarka ruhát!
Húzz kesztyűt!

Vedd fel a bukósisakot!
Kapcsold fel a lámpát!

Töltsd meg a kulacsodat!

Feltörte a tenyeredet a kormány. 

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

Az utcán hagyod a kerékpárt. 

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

Nagyon szomjas vagy.

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

Ha esel, a fejed a legsérülékenyebb.

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

Sötétedni kezd.

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

Most öltözöl be a biciklizéshez.

 ............................................................................................
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ÚTON

1. Mit jelent a tábla? Karikázd be a betűjelét!

a.  Biciklivel 
behajtani 
tilos!

b.  Kerékpárút

c.  Kerékpár-
parkoló 

a.  Autóút, 
tilos bicik-
lizni!

b.  Óvatosan, 
autó is 
jöhet!

c.  Autóval 
behajtani 
tilos!

a. Alagút

b.  Vigyázz, 
üvegek az 
úton!

c.  Vigyázz, 
leszűkül az 
út!

a.  Lassan 
menj!

b. Állj meg!

c.  Behajtani 
tilos!
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2. Melyik tábla szerepelhet a történetben? Írd a számát 
a vonalra!

1.      2.         3. 

___ A biciklista lassított, mert egy bukkanó közeledett.

___ Hiába siet Ági, ebbe az utcába nem hajthat be. 

___  A rendőr megbüntette Lacit, mert megállás nél-
kül hajtott át a kereszteződésen.
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3. Olvasd el a történeteket! Írd be a hiányzó szavakat!

a)  Luca és Emese együtt bicikliztek. Luca egy pilla-
natra nem fi gyelt, ezért az árokba borult. Vérzett a 
térde. Szerencsére volt náluk kötszer. Emese bekö-

tözte Luca .................................. .

b)  Egy ház ötödik emeletén tűz ütött ki. Az egyik lakó 
hívta a tűzoltókat:
– Halló, jöjjenek gyorsan, tűz van a Szív utca 8-ban!
– Melyik emeleten van a tűz?

– Az ..................................!

c)  Géza  és Lali ragasztót kentek Gábor biciklijének 
nyergére. Gábor felült rá, de amikor leszállt, elsza-
kadt a nadrágja.

A két rosszcsont megbánta, amit tettek. Géza le-

mosta a ............................................., Lali megvarrta a 

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

d)  Lurkó egy nagy komondor kutya. Szereti kerget-
ni a macskákat. Gazdája, Zoli bácsi a boltba ment. 
Lurkót a bolt előtt a biciklijéhez kötötte. 

A kutya türelmesen várakozott, de egyszer csak 
megpillantott egy macskát.

Zoli bácsi nem hitt a szemének, amikor Lurkót és a 

................................. ötven méterre a bolttól találta meg. 
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AZ ELSŐ HAJÓSKAPITÁNY

1. Pótold a szövegből a hiányzó szavakat! 
 (A munkád ellenőrzéséhez használd az olvasmány 

szövegét!)

A) Hiányzó főnevek 

Réges-régen, amikor  ...........................  éltek a Földön,

egy vadász a  .........................  ment inni. ........................

a földre tette, és a ........................ fölé hajolt. 

Hirtelen megrezzent a  ............................................... ! 

Egy  .......................................................  lopakodott felé. 

Merre meneküljön? A  ..........................  vetette magát,

de nem tudott úszni. Az  ................  sodorta, sodorta.

Hiába csapkodott, merülni kezdett. Ekkor a

 ............................................. valami szilárdat tapintott. 

Egy  ........................  úszott a folyón! Jó erősen átölelte

a fát, s így a  .................................  tudta tartani magát.

Megmenekült! 
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B) Hiányzó igék

Egymáshoz kötözték a fatörzseket, hogy többen

 ..................................  rajta. Kész volt a tutaj! 

 ................................... a fatörzset, és ................................ .

Ez lett a csónak!

Sekély vízben rúddal  ............................. , mély vízben

evezővel. 

A botból árboc lett, az állatbőrből vitorla. Ha a szél

 ................................. , szinte ...................................!

Egyre nagyobb hajókat ................................... . 

Végül  .............................................  azok a hajócsodák,

amivel  .........................................  a tengereknek, hogy

................................... a világot.
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2. Húzd át azokat a szavakat, amik tévedésből kerül-
tek a szövegbe! 

 Írd föléjük a helyeset! (Ha szükséges, használhatod 
az olvasmány szövegét!)

Réges-régen, amikor dinók éltek a Földön, egy vadász 
a folyóhoz ment fürdeni. Puskáját a földre tette, és a 
víz fölé hajolt. 

Hirtelen megrémült a bozót! Egy kardfogú tigris sé-
tált felé. Merre meneküljön? A tóba vetette magát, de 
nem tudott úszni. Az ág sodorta, sodorta. Hiába kap-
kodott, merülni kezdett. Ekkor a keze valami puhát 
tapintott. Egy faláda úszott a folyón! Jó erősen átölelte 
a fát, s így a víz alatt tudta tartani magát. Elmenekült! 
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3. Mit válaszolt a riporternek a vadász? Írd a vonalra!

Riporter: Miért ment a folyópartra?

Vadász:  ...............................................................................

Riporter: Milyen állat tört az életére?

Vadász:  ...............................................................................

Riporter: Honnan tudta, hogy veszélyben van?

Vadász:  ...............................................................................

Riporter: Miért nem használta a fegyverét?

Vadász:  ...............................................................................

Riporter: Mihez kezdett fegyver nélkül?

Vadász:  ...............................................................................

Riporter: Tud úszni?

Vadász:  ...............................................................................

Riporter: Hogyhogy nem fulladt bele a folyóba?

Vadász:  ...............................................................................

Riporter:  Magának aztán szerencséje volt! Köszönöm 
az interjút!
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A KICSI BORS ÉS A NAGY VITORLÁS HAJÓK

1. Borsom vagy borsóm? Egészítsd ki a mondatokat a 
hiányzó szavakkal!

 
Mi? Mit?

bors borsot

borsó borsót

Add ide a  ....................... , nincs íze ennek a levesnek!

Ha segítesz  .....................  pucolni, délután elmehetsz
biciklizni.

Én a zöldségek közül egyedül a  .........................  nem
szeretem.

A  ..............................  darálóba tesszük.

A zöldséglevesbe krumplit, répát, zellert és  .................

 rakunk, s aki szereti, szórhat rá  .............................  is.
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2. A hajóút minden fontos eseményét a hajónaplóba ír-
ták. Sajnos ennek a hajónaplónak a lapjai egy nagy 
viharban összekeveredtek. Rakd időrendbe őket! 

Szörnyű viharban írom e sorokat. Drága feleségem, látlak-e 
még téged?
Az időjárás kegyes velünk, ha így folytatjuk, nemsokára In-
diában leszünk.
A hajó roskadozik az árutól, ideje ismét útra kelni.
Partra szálltunk. Megkezdtük a tárgyalást a bennszülöt-
tekkel.
A rakomány súlya alatt nyög a hajó. Az égen viharfelhők 
gyülekeznek.
Kifutottunk a tengerre. Isten veled, szülőföldem!
Csodálatos érzés a távolban újra megpillantani szülőváro-
som templomtornyát.
Szerencsésen kijutottunk a viharból, s jó széllel hajózunk 
hazafelé.



36

3. a)  4 hajó indult el Indiából, hogy borsot vigyenek 
hazájukba. Indulás előtt a kapitányok lemérték, 
mennyi borsot sikerült a hajójukba elraktározni. 

Kristóf kapitány:  „Három hajón van több bors, mint az 
enyémen.” 

Dénes kapitány:    „Egy hajón van több, két hajón keve-
sebb.”

Alfréd kapitány:     „Három hajón van kevesebb bors, mint 
az enyémen.”

Vendel kapitány:  „Két hajón van több, egy hajón keve-
sebb.”

Kinek sikerült a legtöbbet gyűjtenie? Hogyan alakul a 
sorrend? Számozd be! Haladj a legtöbbtől a kevesebb 
felé!

b)  Az úton hazafelé nagy verseny volt közöttük, 
hogy ki ér elsőnek célba. A négy hajó kapitánya 
ezt mondta az út után:

Vendel kapitány:  
 „Két hajót előztem le.”

Dénes kapitány:
„Két hajó előttem ért célba.”

Kristóf kapitány:
„Senki sem ért utol en-
gem.” 

Alfréd kapitány:
„Senkit sem tudtam utol-
érni.”
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Számozd be, hogy milyen sorrendben érkeztek 
haza a kapitány urak! 
Ki adhatta el legdrágábban a borsot?

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

c)  Írd le a két sorrendet egy papírra! Hasonlítsd össze 
a két eredményt! Milyen összefüggést látsz? Mi le-
het az oka?

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

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

4. Szellőtől a tornádóig

A számok a szél erősségét mutatják, azt jelzik, hány 
kilométert tesz meg egy óra alatt. Rakd sorba őket, ha-
ladj a gyengétől az erős felé!

Szélerősség 12 fokozat:

szellő (1–5 km/h) erős szél (39–49 km/h)

orkán (103–117 km/h) könnyű szél (6–12 km/h )

gyenge szél (13–19 km/h) erős vihar (89–102 km/h)

vihar (75–88 km/h) tornádó (118 km/h-tól)

viharos szél (62–74 km/h) mérsékelt szél (20–28 km/h)

élénk szél (29–38 km/h) igen erős szél (50–61 km/h)
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A NYÍLT TENGEREN

1. Hogy hívnak?

a)  Olvasd el az idézeteket! Találd ki, hogy ki mond-
hatta a mondatokat! Írd a neveket a táblázatba!

 Jonatán: „Ide a rumot és a kockát, ma pihenünk!”
 Erik: „Tombol a vihar, de mi hajózunk tovább!”
 Róbert: „Remélem, a levelem partot ér...”
 Édua: „Bárcsak hírt kapnék a férjemről!”
 Samu: „Fogságba estem, azóta csak evezek, evezek…”

viking rabszolga kalóz hajótörött aggódó 
feleség

................ ................ ................ ................ ................
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b) Az öt szereplő közül ki melyik hirdetésre jelentke-
zett? Írd a hirdetés mellé a nevet!

Unatkozik egyedül?

Nincs senki, akivel játsza-

ni tudna?

Megvan a megoldás!

FEJTSEN KERESZTREJTVÉNYT!!!

Eltűnt személyek felkutatását 

vállalom.

Bízzon bennem, én megtalálom, 

akit keres!

Szimat Szilárd

Detektív

Halálfejes póló, kitűző nagy vá-

lasztékban kapható üzletünkben!

Érdeklik az idegen országok? Szeret távoli 

vidékeken kalandozni? 

Új játékprogramunkban mindezt egy gombnyo-

mással megkapja!

Ne utazzon tovább, kapcsolja be számítógépét!

Kalandtúra a világ körül 

Rendelje meg most!!!
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Izomláza van? Fáj minden porcikája az 

egész napos munkától?

Egy óra alatt újjá varázsoljuk!

Erős Pista

Masszőr

2. Palackposta

 Ez a palackban talált levél évekig hánykolódott a 
tengeren. A hosszú idő alatt néhány helyen olvas-
hatatlanná vált. Egészítsd ki a hiányzó részeket! 

Drága feles......em, gyerme......eim!

Brazília partjaitól nem messze szörnyű vih......ba ke-

rültünk. A ......jónk léket kapott és elsüllyed...... . Én 

egy ládába kap............odtam, így menekültem meg. 

A hullámok egy ......igetre sodortak. Kunyh......t épí-

tettem pálmalevé......ből. A parton jelzőtüzet rak......, 

hogy a hajók lássák, emb...... van a szigeten. Mindig 

van mit en......, mert halászok és v......ok. ......emélem, 

nemsokára újra o......hon leszek velet......k. 

Nagyon hi......nyoz......ok, ölellek benneteket!

        Robinso......
        (Apu)
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KÉRDEZZ-FELELEK

Egészítsd ki az olvasmány szavaival a beszámolót! Se-
gítenek a kérdések!

Egy egér naplójából

Békésen éldegéltem a kikötő magtárában, amikor 

egy  .....................................  megfogott, és egy tenger-
                      (Ki?)

alattjáróra vitt. A  ................................ hajóztunk, ahol
                                          (Hol?)

éppen nagy vihar tombolt. Amikor a vihar elült, 

egy  ................... láttunk gazdátlanul sodródni a vízen.
           (Mit?)

A kapitány kiadta a parancsot, hogy merüljünk 500 

méter mélyre, ahol nincs semmi  ................................ .
                                                                   (Mi nincs?)
Többre sajnos nem emlékszem, mert hirtelen

 ........................................  . Amikor magamhoz tértem,
           (Mi történt?)

egy hatalmas sajt volt mellettem. A kapitány nagyon 

megdicsért, mert jeleztem, hogy gáz  ..........................
                                                                     (Mit csinál?)
a kabinba. És most megbocsássatok, vár a lakoma!
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KÉPZELT ÉS VALÓS LÉNYEK A TENGEREN

Mi történt valójában?
A tengerészek néhány deci rum után kicsit eltúlozzák 
a kalandjaikat. Ha a mellékneveket kicseréled ellen-
tétükre, megtudhatod, hogyan is történt valójában a 
leírt esemény.

Kikötöttünk egy ismeretlen szigeten. Én voltam a leg-
bátrabb matróz, elsőnek tettem a lábam a sziget forró 
homokjára. Körülnéztem, hát látom, hogy egy hatal-
mas ember közeledik felém fürge léptekkel. Erős kar-
ja, vastag combja volt, óriási fején rövid, göndör szakáll 
díszelgett. Sötét szemében vad tűz égett. Egyszóval 
félelmetes külseje volt. Egy hosszú, hegyes végű bot volt 
a kezében. Mély hangon így szólt hozzám: „Te bátor 
legény, mi járatban vagy szépséges szigetünkön?” Erre 
én azt válaszoltam: „Ha minden drága holmit, ami a 
szigeten van, nekem adsz, nem bántalak téged!” Erre 
ez a széles vállú ember egy nehéz zsákot tett a lábam 
elé. Gazdag zsákmánnyal indultunk haza. Úgy igaz a 
történet, ahogy most elmeséltem!
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A TITANIC 

Számozd meg időrendben az eseményeket!

Leengedik az első mentőcsónakokat. Először a gye-
rekeket és nőket mentik. Sok menekülőnek nem jut 
hely a csónakokban.
Kialszanak a Titanic fényei. A hajó süllyedni kezd, és 2 
perccel később eltűnik a tenger hullámai között. So-
kan meghalnak. 
Egy hajó érkezik, és felveszi a csónakokból az átfa-
gyott túlélőket. Így menekül meg 706 ember.
A Titanic több mint kétezer emberrel a fedélzetén 
kifut a tengerre.
Jéghegy előttünk! – kiált a Titanic egyik őrszeme. Az 
ütközést már nem tudják elkerülni.
A jéghegy 80 méter hosszan felsebzi az oldalát. Még 
senki nem tudja, hogy nagy a baj. A hajó zenekara 
tovább játszik.
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KETTŐS OLIMPIAI DIADAL

Milyen sportágról tudósít a sportújság cikke?

A meredek szakaszon a sportolók elfáradtak.
Defekt miatt több versenyző is feladta a 
versenyt. A győztes két kezét a magasban 
tartva tekert be a célba.

Csapatunk 5 perccel a lefújás előtt 2 gó-
los hátrányban volt. Szerencsére ezután 
háromszor bombáztuk a labdát a hálóba,
amire nem jött válasz. Az utolsó pillanat-
ban kapusunk egy hétméterest is kivédett. 
Az eredmény: 25:24 a javunkra!

A mai napon semmi sem sikerült Molnár 
Zsuzsának. Már az első nekifutásnál 
elesett, utána pedig háromszor verte 
le a lécet a kezdő magasságnál.

Rácz Tihamér kétszer is padlóra küld-
te francia ellenfelét. A negyedik menet-
ben csak a gongszó mentette meg a franciát 
a kiszámolástól. Senki nem csodálkozott, 
amikor a meccs végén Tihamér kezét emelte 
a bíró a magasba.
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Bóta Szilvia remek szervái ellen nem volt 
orvosság. A meccs folyamán 16 ászt ütött. 
Szuromi Katalin hiába cserélt többször is 
ütőt, ez nem hozott javulást a teljesít-
ményében. 1 óra 10 perc alatt véget is ért 
a mérkőzés.

A kék-fehérben játszó olaszok az elődön-
tőben legjobb formájukat hozták. A két-
ségbeesetten védekező holland csapat alig 
jutott el a félpályáig. Az első félidő 21. 
percében egy remek beadás után Zéno fejelt 
a hollandok hálójába.




