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1. OSZTÁLY/2,  2015–2016

Megan McDonald: Büdi és a fantasztikus töpörödés

Ebben a feladatsorban Megan McDonald: Büdi és a 
fantasztikus töpörödés című kötetéhez kapcsolódóan találsz 
feladványokat. A könyvet Peter H. Reynolds illusztrálta, Dudik 
Annamária Éva fordította és a Móra Könyvkiadó adta ki, 
2015-ben.

Kicsi, kisebb, legkisebb
Töpörödött!
Pöttöm!
Töpszli!
Büdi kicsi volt. Kicsi, kisebb, legkisebb. Kicsi, 
mint egy minihernyó. Kicsi, mint egy… egy 
büdösbogár!
Büdi volt a Durr család legkisebb tagja 
(Cincogi, a macska után). Ő volt a legkisebb 
a 2. d osztályban. Ő volt valószínűleg 
a legkisebb a földkerekségen, amelybe 
Alaszka és Hawaii is beletartozik. 
Büdi egy egész fejjel alacsonyabb volt a 
nővérénél, Dorkánál, akit minden reggel 
megkért, hogy mérje meg. És minden reggel 
ugyanazt mérték.
Száztizenkét centiméter.
Hüvelyk Matyi.
Egyetlen centit sem nőtt. Egy 
icipicit sem. Egy hajszálnyit 
sem.
Még mindig egy fejjel 
alacsonyabb volt Dorkánál.
– Másik fejet akarok – 
közölte Anyuval és Apuval.
– Minek? – tudakolta Apu.
– Nekem tetszik a fejed 
úgy, ahogy van – jelentette 
ki anyu.

– Inkább új agy kellene 
neked – vágott közbe 
Dorka.
– Nőni akarok – sóhajtotta 
Büdi. – Hogyan tudnék 
nőni?
– Egyél több zöldséget – felelte Apu.
– Igyál több tejet – toldotta meg Anyu.
– Egyél több tepertőt! – kotyogott közbe 
Dorka.
– Tepertőt?!
– Tepertőt, te töpörtyű! – vágta rá Dorka.
– Kac-kac, kukac! – mondta Büdi.
Dorka rém viccesnek képzelte magát.
– Miért akkora baj, hogy kicsi vagy? – 
kérdezte Apu.
– A dedósok ivókútjából kell innom – 

felelte Büdi. – És minden 
osztályfényképezésnél az 
első sorba kell állnom. És 
minden iskolai előadáson 
én kapom az egér szerepét. 
De úgy szeretnék egyszer 
kivételesen délceg, és nem 
félszeg lenni!
– Nem olyan rossz ám 
kicsinek lenni – vigasztalta 
Apu. – Így mindig kapsz 
színezőt az orvosnál.
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1.   Ki tartozik Büdiék családjába a szöveg alapján? Húzd alá!   

Anyu            Ron            Cincogi            Dorka            Apa            Büdi

2.   Húzd alá az igaz mondatokat!

 Büdi kisebb, mint Cincogi.

 Büdi akkora, mint Cincogi.

 Büdi kisebb, mint Dorka.

 Büdi kisebb, mint Dorka, de nagyobb, mint Cincogi.

3.   Karikázd be azokat az élelmiszereket, amiket a család szerint Büdinek 
fogyasztania kellene a növéshez!    

tej          csoki          tepertő          tökmag          zöldség          kukac

4.  Csoportosíts! Melyik dolog pici, melyik nagy? Kösd össze!

pici 
 

dinoszauruszlábnyom

gumimaci

óceán

nagy

büdösbogár

bálna

inggomb

5.  Kösd a felső szóhoz azokat, amelyek ugyanazt jelentik (egymásnak 
rokon értelmű párjai)!   

kicsi

böhöm       apró       pici       terebélyes       parányi       öblös       csöpp

7 p

4 p

6 p

6 p

6 p

6 p

2 p

4 p

6.  Keresd meg az alábbi mondatban az e betűket, és karikázd be mindet! 
   

Dorka  rém v iccesnek  képze l te  magá t .

7.   Folytasd a sort! Minden második betű legyen piros! 

8.  Kösd a megfelelő szavakat a képekhez!  

kicsi                       kisebb                       legkisebb

 

nagy                       nagyobb                       legnagyobb
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9.   Keresd meg az apró részleteket a nagy képen, és karikázd be!  
Az egyik részlet nem szerepel a képen, karikázd be a betűjelét!   
 

10.   Keress valami nagyon apró dolgot, ami nagyon fontos a számodra, és 
rajzold le nekünk egy külön lapra! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, 
osztályos, iskolád!)  

Összesen: 46 p

5 p

Első osztályosok szüleik, pedagógusaik segítségét kérhetik a megoldáshoz. 
Könyveinket megvásárolhatják a www.konyvkozosseg.hu oldalon. 

Az Olvasóklub tagjai 25% kedvezménnyel vásárolhatnak a Könyvközösség kínálatából.

A feladatlapok egészének vagy részleteinek a Kaméleon Alapítvány írásos engedélye nélküli sokszorosítása, 
másolása, felhasználása szigorúan tilos!
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