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Dóka Péter:

Az ellopott zsiráf
1. feladat: Hogy hívják?
Barnabás nagyapját _____________________________________
A cukrászt

_____________________________________

Barnabás testvérét _____________________________________
A bringás csapat vezérét _____________________________________
A magánnyomozót _____________________________________
A zsiráfot

_____________________________________

A copfos, szemüveges kislányt

_____________________________________

A fiút, aki menőnek nevezte magát _____________________________________
A rendőrhadnagyot _____________________________________
A férfit, aki zsiráfot vett a fiának _____________________________________

2. feladat: Igaz-hamis
Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások.
Karikázd be a megfelelő jelet!
1. Király Tibi találta meg először a zsiráfot.
2. Barnabás szülei nem tudtak elutazni Velencébe, mert eltűnt a pénzük.
3. Szalai tata megnyerte a fogadást a tekeklubban.
4. Zsuzsi nem ment el Barnabással az Állatkertbe.
5. A Rothschild név a regényben egy zsiráf fajtáját jelöli.
6. A Professzor pontos leírást adott a rablókról.
7. Dezsi vakbélgyulladással került kórházba.
8. Beniczky Péter visszalopta az autóját.
9. Gusztika egy fanyelű késsel kiszúrta a teherautó kerekét.
10. A rendőrök sikeresen elkapták a zsiráftolvajokat.
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3. feladat: Kérdezős
Milyen kérdések előzhették meg az alábbi válaszokat? Fogalmazd meg, és írd le őket!

„ A két szememmel lá-láttam! Olyan kopasz volt a feje, mint a Ki-király Tibinek!”

„Ne tessék etetni a majmot, mert elrontja a gyomrát!”

„Töltött csokoládé Amerikából.”

„Kérem szépen, az én unokáim sosem hazudnak, az a mi családunkban nem szokás.”

„Szerintem nincs igazatok a doktornővel kapcsolatban!”
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4. feladat: Memori
Emlékszel még? Húzd alá a helyes választ!
Mi szeretne lenni Barnabás?
a) állatorvos
b) nyomozó
c) író
Miért utaztak Velencébe Barnabás szülei?
a) Találkozni akartak egy távoli rokonnal.
b) Titkos megbízatással küldték őket oda.
c) Hogy pótolják elmaradt nászútjukat.
Miért tudta Dezsi kihallgatni a kopasz és Laci bácsi beszélgetését?
a) Mert sokat evett, és nem tudott elaludni.
b) Mert még utoljára meghallgatta a diszkment.
c) Mert délután nem csinálta meg a leckéjét, ezért éjjel pótolta.
Miért kellett Zsuzsinak hazarohannia az Állatkertből?
a) Mert meg kellett etetnie a törpenyusziját.
b) Mert be kellett vásárolnia.
c) Mert megígérte az apukájának, hogy elmegy vele az Édes Mézes cukrászdába.
Mikor tudott Beniczky Péter a gyerekekkel találkozni?
a) Amikor levitte a szemetet.
b) Amikor vásárolni ment.
c) Amikor nem volt otthon a felesége.

5. feladat: Találós kérdés
Ki mondta az alábbi mondatokat? Válaszold meg!
„Hát csak azt akarom mondani, gyerekek, hogy ezentúl alhattok kilenc óráig, és még ma délután elmegyünk a cukrászdába, és mindketten azt kérhettek, amit akartok.”
_____________________________________________
„Ugyan már! Én örülnék a legjobban, ha a faterról kiderülne valami. Otthagyott bennünket
anyámmal, azt se mondta, bikkmakk.”
_____________________________________________
„Mi megnyerjük a kerületi futballtornát, és sok pénzt kapunk. Ti sohasem találjátok meg azt
az idióta zsiráfot.”
_____________________________________________

„Figyelj, Frici! Ha kinézel az ablakon, jobbra lent látsz ott egy nagy teherautót. Én előbb a saját
szememmel láttam, hogy két férfi enni adott benne egy zsiráfnak.”
_____________________________________________
„Magamról talán annyit mondhatnék, hogy meglehetősen gazdag üzletember vagyok, a feleségem már nem él. A fiunkat egyedül nevelem.”
_____________________________________________

6. feladat: Mozaik
Rakjátok össze a neveket, és írjátok le őket!
E N M U T N A N A B		
________________________________________________________
ACOÓKNNÁIVT OS
________________________________________________________
Í S S A Ó Z B R U			
________________________________________________________

7. feladat: Jellemző
Válogassatok a szavakból, és írjátok le néhány mondatban, milyennek
láttátok Barnabást!
szétszórt, vicces, furfangos, kicsinyes, zömök, céltalan, okos, alattomos, segítőkész, kíváncsi,
lusta, ügyes, szende, pökhendi, értelmes, bátor, vagány
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8. feladat: Rendrakás!
Összekeveredett a sorrend. Rakd időrendbe az eseményeket úgy, hogy a
legkorábbinak adod az egyes számot, a legkésőbbinek a tízest!
Dezsi kórházba kerül.										

_____

Beniczky Péter munkához lát.									

_____

Király Tibi egyedül nyomoz.									

_____

Megérkeznek Szalai tatáék.									

_____

Gusztika falevélrablókkal találkozik.								

_____

Samburu eltűnik.										

_____

Az író elmondja, miért tartott olyan sokáig a könyv megírása.				

_____

Egy kék ruhás lány Barnabást az Állatkertbe csábítja.					

_____

9. feladat: Foltozd be!
Kiestek a szavak a mondatokból. Válaszd ki a megfelelőt, és illeszd a
helyére!
„Nem tudom, emlékeztek-e még a Professzorra, aki a repülő __________________________
látta. Nos, ő is kapott egy keveset a ______________________l. Több rúd _____________
_____________ vett rajta és egy tábla mogyorós _________________________. Szalai tata
csak annyi pénzt fogadott el, amennyiből vásárolhatott magának egy nagy csomag márkás
_____________________________. Még egy hétig ___________________________ nálunk
Ili mamával, és nagyon jól érezték magukat. A tata lejárt a ____________________________
_, ahol az egyesület díszelnökévé _________________. Az elutazásuk __________________
____ a mamának feltűnt, hogy a tata megpróbál elrejteni egy _________________________
_____ a többi táska közé. De _____________________________ nem lehetett kijátszani.”
csokit, pénzből , választották, pipadohányt , zsiráfot, maradtak , csomagot, parizert, tekeklubba, napján, Ili mamát

10. feladat: Címadó
Adjatok új címeket a regénynek. Beszéljétek meg, melyiket tartjátok
jónak, melyiket nem. Érveljetek!
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_______________________________________________________________________________________

